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  ٢٧٥  ........................................املواد املشعةاشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود   ٤-٦الفصل   
  ٢٧٥  .................................................................)حمجوزة(  ١-٤-٦
  ٢٧٥  ...........................................................اشتراطات عامة  ٢-٤-٦
  ٢٧٦  .......................................اشتراطات إضافية للطرود املنقولة جواً  ٣-٤-٦
  ٢٧٦  .................................................اشتراطات للطرود املستثناة  ٤-٤-٦
  ٢٧٦  ................................................اشتراطات للطرود الصناعية  ٥-٤-٦

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

vi 

  )تابع( احملتويات
  اجمللد الثاين

  ٢٧٨  ...................اشتراطات للطرود اليت حتتوي على سادس فلوريد اليورانيوم  ٦-٤-٦
  ٢٧٩  ...........................................)A(اشتراطات للطرود من النوع   ٧-٤-٦
  ٢٨٠  ..........................................B(U)اشتراطات للطرود من النوع   ٨-٤-٦
  ٢٨٣  .........................................B(M)اشتراطات للطرود من النوع   ٩-٤-٦
  ٢٨٣  ...........................................(C)اشتراطات للطرود من النوع   ١٠-٤-٦
  ٢٨٤  ............................اشتراطات للطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية  ١١-٤-٦
  ٢٨٩  .....................................إجراءات االختبار وإثبات االمتثال عملياً  ١٢-٤-٦
  ٢٩٠  ............الحتواء والتدريع وتقدير أمان احلالة احلرجيةمنظومة اة اختبار سالم  ١٣-٤-٦
  ٢٩٠  ......................................اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط  ١٤-٤-٦
  ٢٩٠  ...................اختبار إلثبات القدرة عملياً على حتّمل ظروف النقل العادية  ١٥-٤-٦
  ٢٩٢  .............. املصممة للسوائل والغازاتAاختبارات إضافية للطرود من النوع   ١٦-٤-٦
  ٢٩٢  ............ارات إلثبات القدرة عملياً على حتّمل ظروف احلوادث يف النقلاختب  ١٧-٤-٦
   من الطرود اليت حتتوي على أكثر B(M) وB(U)اختبار الغمر املائي املعزز للنوعني   ١٨-٤-٦

  ٢٩٤  ........................................)C( والطرود من النوع ١٠º A2 من  
  ٢٩٤  .....................اختبار تسرب املاء للطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية  ١٩-٤-٦
  ٢٩٤  ............................................)C(اختبارات للطرود من النوع   ٢٠-٤-٦
  ٢٩٥  ..................اختبارات للعبوات املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم  ٢١-٤-٦
  ٢٩٥  ....................................اعتماد تصاميم الطرود واملواد اليت حتتويها  ٢٢-٤-٦
  ٢٩٦  ...................................... واملوافقة عليهاطلبات نقل املواد املشعة  ٢٣-٤-٦
  ٣٠٧  .............................................٧ترتيبات انتقالية تتعلق بالرتبة   ٢٤-٤-٦

  ٣١١  ................................................اشتراطات بناء واختبار احلاويات الوسيطة  ٥-٦لفصل ا  
  ٣١١  ...........................................................اشتراطات عامة  ١-٥-٦
  ٣١٤  ............................................................وضع العالمات  ٢-٥-٦
  ٣١٨  ...........................................................اشتراطات البناء  ٣-٥-٦
  ٣١٩  ...................................... وإصدار الشهادات والفحص،االختبار  ٤-٥-٦
  ٣٢١  ........................................اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة  ٥-٥-٦
  ٣٢٩  .........................................اشتراطات اختبار احلاويات الوسيطة  ٦-٥-٦

  ٣٤١  ..................................................اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبرية  ٦-٦الفصل   
  ٣٤١  .................................................................عموميات  ١-٦-٦
  ٣٤١  ......................................الرمز الذي يعني أنواع العبوات الكبرية  ٢-٦-٦

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

vii 

  )تابع( احملتويات
  اجمللد الثاين

  ٣٤٢  ............................................................وضع العالمات  ٣-٦-٦
  ٣٤٤  ...........................................اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية  ٤-٦-٦
  ٣٤٧  .....................................ت الكبريةاختبار العبواتتعلق باشتراطات   ٥-٦-٦

  ٣٥٣  ...اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة وحاويات الغاز املتعددة العناصر  ٧-٦الفصل   
  ٣٥٣  ...................................................التطبيق واشتراطات عامة  ١-٧-٦
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبـار الـصهاريج النقالـة لنقـل مـواد                ٢-٧-٦

  ٣٥٣  ..................................................٩ إىل ٣ والرتب ١الرتبة   
  طات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّلة          اشترا  ٣-٧-٦

  ٣٧٦  .................................................................غري املربدة  
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالـة لنقـل الغـازات              ٤-٧-٦

  ٣٩٤  ..............................................................املسيَّلة املربدة  
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الغـاز املتعـددة العناصـر              ٥-٧-٦

  ٤٠٩  ........................................ملستخدمة يف نقل الغازات غري املربدةا  
  ٤١٩  ................................اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب  ٨-٦الفصل   

  ٤١٩  ...................................................................تعاريف  ١-٨-٦
  ٤١٩  .............................................التطبيق واشتراطات عامةنطاق   ٢-٨-٦
  اشتراطات تصميم وبناء وفحـص واختبـار حاويـات الـشحن املـستخدمة             ٣-٨-٦

  ٤٢٠  .................................BK2و  أBK1من النوع  كحاويات سوائب  
  غري  BK2و BK1من النوع   اشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب         ٤-٨-٦

  ٤٢١  ...........................................................حاويات الشحن  
  مـن  حاويـات الـسوائب املرنـة    وتصنيع وفحص واختبار اشتراطات تصميم    ٥-٨-٦

  ٤٢١  ...............................................................BK3النوع   

  ٤٢٧  .....................................................األحكام املتعلقة بعمليات النقل  -  اجلزء السابع
  ٤٢٩  ...............................وسائط النقلاملتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع األحكام   ١-٧الفصل   

  ٤٢٩  ......................... واشتراطات التحميل، واألحكام العامة،التطبيقنطاق   ١-١-٧
  ٤٣١  .................................................الفصل بني البضائع اخلطرة  ٢-١-٧
  ٤٣٢  ....................................أحكام خاصة تنطبق على نقل املتفجرات  ٣-١-٧
  ٤٣٤  ......................................نقل الغازاتتنطبق على أحكام خاصة   ٤-١-٧

  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

viii 

  )عتاب( احملتويات
  اجمللد الثاين

   ١-٤ يف الـشعبة     درجـة أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد الذاتية التفاعل امل          ٥-١-٧
  ٤٣٤  ..........................٢-٥ يف الشعبة درجةواألكاسيد الفوقية العضوية امل  

  أحكام خاصة تنطبق علـى نقـل املـواد املـستقرة بـضبط درجـة احلـرارة                   ٦-١-٧
  ٤٣٧  .......................)لفوقية العضويةخبالف املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد ا(  

   ٢-٦والـشعبة   ) الـسمية  (١-٦أحكام خاصة تنطبق على نقل مـواد الـشعبة            ٧-١-٧
  ٤٣٨  ....................................................................)املعدية(  

  ٤٣٩  ...................................أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة  ٨-١-٧
  ٤٤٤  ...........التبليغ عن احلوادث أو العوارض اليت تصيب بضائع خطرة أثناء النقل  ٩-١-٧
  ٤٤٤  .....................................قل البضائع اخلطرةاالحتفاظ مبعلومات ن  ١٠-١-٧

  ٤٤٥  .........................................................بطرائق نقل حمددةأحكام تتعلق   ٢-٧الفصل   
  ٤٤٥  ....................................................التطبيق واألحكام العامة  ١-٢-٧
  ٤٤٥  .................أحكام خاصة تنطبق على نقل الصهاريج النقالة على املركبات  ٢-٢-٧
  ٤٤٥  ...................................أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة  ٣-٢-٧
  ٤٤٦  ..السكك احلديدية وعلى اجملاري املائية الداخليةأحكام تتعلق بأمان النقل الربي و  ٤-٢-٧

 بني أرقام الفقرات يف الئحة النقل املأمون للمواد املشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقـة                جدول املقابلة 
ئحة مبا يف ذلك الال( عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة ثامنةوالطبعة املنقحة ال) ٢٠١٢طبعة (الذرية، 

  ٤٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )التنظيمية النموذجية

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

 

  املرفق

  الالئحة التنظيمية النموذجية
  لنقل البضائع اخلطرة

  )تابع(

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

 

  اجلزء الرابع

  األحكام املتعلقة بالتعبئة والصهاريج

  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

5 

  ١-٤الفصل 
  يات وااحلمبا يف ذلك  ،استخدام العبوات

  والعبوات الكبرية ∗يطة للسوائبسالو
  والعبوات الكبريةاويات الوسيطة احل يف العبوات، مبا فيها ئة البضائع اخلطرةاألحكام العامة لتعب  ١-١-٤

كما  ٧ والرتبة ٢-٦ والشعبة ٢ بضائع الرتبة تعبئة فقط على املقطَعتنطبق األحكام العامة الواردة يف هذا   :مالحظة
 ٤-١-٤ املنطبقة الـواردة يف      ، ويف توجيهات التعبئة   )٧الرتبة   (٥-١-٩-١-٤، و )٢-٦الشعبة   (٢-٨-١-٤يف  ن  هو مبيّ 

)P201و LP02  و٢للرتبة P620و P621و IBC620و LP621 ٢-٦ للشعبة.(  
اليت  والعبوات الكبرية،    اويات الوسيطة تعبأ البضائع اخلطرة يف عبوات ذات نوعية جيدة، مبا يف ذلك احل             ١-١-١-٤

 ترتيل وحتميـل   عمليات   يهاالنقل، مبا ف  أثناء  دث  حتعادة ما   تكون قوية بقدر كاف لتحمل الصدمات وعمليات التحميل اليت          
 شاملةالتحميل أو من عبوة     منصة   عملية نقل من     ة وكذلك أي  ،واملخازنبني وحدات النقل     و ،بني وحدات النقل  فيما  الشحن  
حيـول   على حنو     وتغلق ، والعبوات الكبرية  اويات الوسيطة  احل هاتصنع العبوات، مبا في   و. اً يف وقت الحق    أو آلي  اًيدويملناولتها  

 يف ظروف النقل العادية نتيجة لالهتزاز أو التغيريات يف درجـة   للمحتوياتأي عطبدون احتمال حدوث عند هتيئتها للنقل  
والعبوات الكـبرية،   اويات الوسيطة   احلإغالق العبوات، مبا فيها     وجيب  ).  االرتفاع مثالً  نتيجة(احلرارة أو الرطوبة أو الضغط      

وجيب احلرص على عدم التصاق أي بقايا مواد خطرة باجلـدار اخلـارجي للعبـوات               . ليت وفرها الصانع  وفقاً للمعلومات ا  
 العبوات اجلديدة أو اليت ُيعاد      وتنطبق هذه األحكام، حسب االقتضاء، على     . والعبوات الكبرية أثناء النقل   اويات الوسيطة   احلو

اجلديدة منها أو اليت يعاد استخدامها أو يـتم إصـالحها            وسيطة،اويات ال  وعلى احل  يعاد تصنيعها  أو   ديدهااستخدامها أو جت  
  .تصنيعهااستخدامها أو  اليت ُيعاد  أووالعبوات الكبرية اجلديدةيعاد تصنيعها،  أو
 تالمس البـضائع    اليتوالعبوات الكبرية،   اويات الوسيطة   احلأجزاء  ، مبا يف ذلك      أجزاء العبوات  جيب على   ٢-١-١-٤

  :ا يليمب  أن تفي،اخلطرة بشكل مباشر
   تلك البضائع اخلطرة؛فعلأال تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة ب  )أ(  
  ؛تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرةعملية أال تسبب تأثرياً خطراً، مثل حفز و  )ب(  
  .أال تسمح بتسرب البضائع اخلطرة اليت من شأهنا تشكيل خطر يف ظروف النقل العاديةو  )ج(  

  . بطريقة مناسبةمعاجلتهاد هذه األجزاء ببطانة مناسبة أو ي تزو،محيثما يلزجيب، و
 ، باستثناء العبـوات الداخليـة  ،والعبوات الكبريةللسوائب  اويات الوسيطة مبا يف ذلك احل،تكون كل عبوة   ٣-١-١-٤

، ٥-٦-٦ أو   ٦-٥-٦ وأ ٥-٣-٦أو   ٥-١-٦مطابقة لنموذج تصميمي جيتاز االختبارات بنجاح وفقاً لالشتراطات املبينة يف           
  .ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، ما ينطبقحسب

 ـــــــــــــــ

  ".احلاويات الوسيطة"ليها فيما بعد باسم إُيشار   ∗  
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 / كانون األول  ١ قبل   ُصنِّعتاليت  للسوائب  استخدام احلاويات الوسيطة    يف  االستمرار  جيوز  ومع ذلك     
فاء املعـايري    أو مل يشترط فيه استي     ١٣- ٦- ٥- ٦ وفقاً لتصميم مل ينجح يف اجتياز اختبار االهتزاز الوارد يف            ٢٠١١يناير  

  . وقت إخضاعه الختبار السقوط)د (٥- ٩- ٦- ٥- ٦الواردة يف 
 العبوة فراغ    أعلى  ُيترك يف   بسوائل،  والعبوات الكبرية،  اويات الوسيطة ، مبا يف ذلك احل    اتعند ملء العبو    ٤-١-١-٤

ء النقل من ارتفاع يف     كاف لضمان عدم حدوث تسرب أو تشوه دائم يف العبوة نتيجة لتمدد السائل بسبب ما قد حيدث أثنا                 
 يتـرك   ،ومع ذلك . س°٥٥ عبوة بالكامل عند درجة      ةمتأل السوائل أي   وما مل ينص على اشتراطات حمددة، ال      . درجة احلرارة 

املائية عندما يكون متوسط درجـة      سعتها   من   يف املائة  ٩٨ لضمان أال تكون مملوءة ألكثر من        اوية وسيطة فراغ كاف يف ح   
  .س°٥٠حرارة السائل 

 سوائل قادرة على حتمل فرق الضغط بـدون  املعدَّة الحتواء ، يتعني أن تكون العبوات      جواًيف حالة النقل      ١-٤-١-١-٤
  .حدوث تسرب على النحو املبني يف اللوائح الدولية للنقل اجلوي

بـها   العبوات الداخلية يف عبوة خارجية بطريقة حتول يف ظروف النقل العادية دون كسرها أو ثق               توضع  ٥-١-١-٤
وتعبأ العبوات الداخلية اليت حتتوي على سوائل حبيث تكون وسائل إغالقها متجهة إىل             . تسرب حمتوياهتا يف العبوة اخلارجية     أو

ويف . هـذه الالئحـة  من  ٧-١-٢-٥واردة يف املقطع    وتوضع يف عبوات خارجية تتوافق مع عالمات اجتاه العبوات ال          ،فوق
بسهولة، مثل العبوات املصنوعة من الزجاج أو اخلزف أو الفخار احلجري            االنثقابكسر أو   حالة العبوات الداخلية املعرضة لل    

 أي  نإ ، حبيـث  أو بعض املواد البالستيكية، إخل، يلزم تأمني هذه العبوات يف العبوة اخلارجية باستخدام مواد توسيد مناسـبة                
  .د أو العبوة اخلارجيةتسرب للمحتويات ال يضعف بشكل ملحوظ اخلواص الوقائية ملادة التوسي

 جاز من العبوات الداخلية،     خمتلفة عبوة خارجية لعبوة جمّمعة أو عبوة كبرية مع أنواع            بنجاح كلَّما اخُتبِرت   ١-٥-١-١-٤
ـ     . يف تلك العبوة اخلارجية أو العبوة الكبرية       املختلفةأيضاً جتميع جمموعة من هذه العبوات الداخلية         سمح وباإلضافة إىل ذلك، ُي

  :ختالفات التالية يف العبوات الداخلية دون إجراء مزيد من االختبارات على العبوة، شريطة توفري مستوى مماثل ألداء العبوةباال
  :التالية  إذا استوفيت الشروطصغر يف احلجم أو ذات حجم أمتماثلةجيوز استخدام عبوات داخلية   )أ(
 -الـشكل  : مثـال ( وات الداخلية املختـربة   مماثل للعب  مأن تكون العبوات الداخلية ذات تصمي       '١'

  ؛)مستدير، مستطيل، إخل
مقاومـة للـصدمات    .) زجاج، بالستيك، معـدن، إخل    (أن توفر مادة صنع العبوات الداخلية       و  '٢'

  س متاثل أو تزيد على ما توفره العبوات الداخلية األصلية املختربة؛وضغوط تكّد
 تـصميم   ت ذا القهاكون وسائل إغ  تلة أو أصغر وأن     ماثتأن تكون للعبوات الداخلية فتحات م     و  '٣'

  ؛)غطاء لوليب، غطاء احتكاكي، إخل: مثال(مماثل 
  أن تستخدم مادة توسيد إضافية مللء الفراغات ومنع احلركة الشديدة للعبوات الداخلية؛ و  '٤'
  .عبوة املختربة يف اللالجتاهأن يكون اجتاه العبوات الداخلية يف داخل العبوة اخلارجية مماثالً و  '٥'
 أو عبوات داخلية من أنواع بديلة حمـددة  ،ختربة من العبوات الداخلية املأقلجيوز استخدام عدد      )ب(

 احلركة الـشديدة  ومنع  ) الفراغات(مللء الفراغ   توسيد كافية    إضافة مواد    شريطةأعاله،   )أ(يف  
  .الداخلية للعبوات
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مثالً عبوة وسيطة أو وعاء داخل عبـوة        (بوة اخلارجية   يرخص باستعمال عبوات إضافية داخل الع       ٢- ٥- ١- ١- ٤
زيادة عما تقتضيه توجيهات التعبئة شريطة أن تستويف مجيع االشتراطات ذات الصلة، مبا فيها تلك الواردة                ) داخلية

  .، وأن تستخدم، عند االقتضاء، مواد توسيد مناسبة ملنع احلركة داخل العبوة٣- ١- ١- ٤  يف
ئع اخلطرة يف عبوة خارجية واحدة أو يف عبوات كبرية مع بضائع خطرة أو بضائع أخرى إذا ال تعبأ البضا   ٦-١-١-٤

 :كانت تتفاعل فيما بينها وتسبب ما يلي

   ن حرارة شديدة؛أو تكوُّ/االحتراق و  )أ(
   هوبة أو مسية أو خانقة؛ انبعاث غازات لَأو  )ب(
   أكالة؛ موادن  تكوُّأو  )ج(
  .كيميائياً تةثاب غري موادن  تكوُّأو  )د(

 النسبة املئويةنخفض تفة حمكمة حبيث ال بة أو خمفّمواد مرطّعلى  العبوات اليت حتتوي وسائل إغالقتكون   ٧-١-١-٤
  .عن احلدود املفروضة أثناء النقل) امللطفةاملاء أو املذيب أو املادة (لسائل ل
غلـق أوالً   ُت،  اويات الوسـيطة  وعة من احل   لإلغالق أو أكثر يف جمم     حيثما ُوجدت بالتسلسل منظومتان     ١-٧-١-١-٤

  . األقرب إىل املادة احملمولةاملنظومة
نتيجة ارتفاع درجة احلـرارة     (بسبب انبعاث غاز من احملتويات      ما  ضغط يف عبوة    ال تزايدحيثما ُيحتمل     ٨-١-١-٤
 تـه  أي خطر بسبب مسينبعثز امل بصمام تنفيس شريطة أال يسبب الغااوية الوسيطةاحل أو  جيوز تزويد العبوة  ،)لسبب آخر  أو

  .، على سبيل املثال لاللتهاب أو الكمية املنطلقةتهأو قابلي
. لضغط نتيجة التحلل الطبيعي للمواد    يف ا د العبوة بوسيلة تنفيس إذا كان ميكن حدوث زيادة خطرة           وتزوَّ  

عنـدما   ،ارج يف ظروف النقل العادية    اخل مادة من    ة نفاذ أي  واللسائل  من ا م صمام التنفيس حبيث ال حيدث أي تسرب         ويصّم
  . فيههانقليزمع  يف الوضع الذي اوية الوسيطةاحل أو تكون العبوة

 يف  تولـد قاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي ميكـن أن ي        تتسم مب السوائل إال يف عبوات داخلية       أتعبال    ١-٨-١-١-٤
  .ظروف النقل العادية

 .جواً اليت تنقل ال يسمح بوجود تنفيس يف العبوات  ٢-٨-١-١-٤

 والعبوات  اويات الوسيطة العبوات اجلديدة أو املعاد تصنيعها أو املعاد استخدامها، مبا يف ذلك احل           جيب يف     ٩-١-١-٤
 تكون قادرة على    ، أن  بشكل روتيين   أصلحت أو أجريت هلا صيانة     اليت اويات الوسيطة احل و  جددت اليتأو العبوات    الكبرية،

فحص كل عبوة قبل ملئهـا      تو. ما ينطبق حسب،  ٥-٦-٦ أو   ٦-٥-٦ و أ ٢-٣-٦أو   ٥-١-٦ يف   نةبياجتياز االختبارات امل  
 مـن حيـث     اوية وسيطة وتفحص كل ح  .  وذلك لضمان خلوها من التآكل أو التلوث أو أي عطب آخر           ،وتسليمها للنقل 

 يملقارنة مع النموذج التصميم    عبوة تظهر عليها عالمات ضعف املتانة با       ةأياستخدام  يوقف  و. تشغيلسالمة أداء أي جهاز لل    
 تظهـر عليهـا     اوية وسـيطة   ح ةأيخدام  يوقف است و .ختبارات النموذج التصميمي  ال تصمداملعتمد، أو يتم جتديدها حبيث      

 تـصمد عالمات ضعف املتانة باملقارنة مع النموذج التصميمي املخترب، أو يتم إصالحها أو صيانتها بشكل روتـيين حبيـث                  
  .لتصميمي بنجاحختبارات النموذج اال
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قاومة مناسبة للضغط الداخلي    مب تتَّصفاليت  ،  اويات الوسيطة احلها  عبوات، مبا في  الال تعبأ السوائل إال يف        ١٠-١-١-٤
 بني امل ،درويلياليت حتمل بيان ضغط االختبار اهل      اويات الوسيطة واحلوال متأل العبوات    .  يف ظروف النقل العادية    ينشأالذي قد   

  : إال بسائل يتسم ضغطه البخاري مبا يلي، على التوايل١-٢-٢-٥-٦و) د( ١-٣-١-٦يف 
أي ( ثلثي ضغط االختبار املبني      اوية الوسيطة احلأال يتجاوز الضغط املانومتري الكلي يف العبوة أو           )أ(

الضغط البخاري للمادة املعبأة مضافاً إليه الضغط اجلزئي للهواء أو الغازات اخلاملـة األخـرى،          
وحيدد هذا الضغط على أساس أقصى درجة ملء    . س°٥٥عند  ) كيلوباسكال ١٠٠ مطروحاً منه 

  س؛ °١٥  قيمتها ودرجة حرارة ملء،٤-١-١-٤ي ـوفقاً لألحكام املبينة ف
ى ـس أقل من أربعة أسباع حاصل مجع ضغط االختبار املبني عل          °٥٠عند   الضغط   يكونأو أن     )ب(

  كيلوباسكال؛  ١٠٠ مع العبوة
  س أقل من ثلثي حاصل مجع ضغط االختبار املبني علـى العبـوة            °٥٥عند  الضغط   أو أن يكون    )ج(

  .كيلوباسكال ١٠٠مع 
 ضـغطها البخـاري   زيـد نقل سـوائل ي غراض  املعدة لنقل السوائل ألاويات الوسيطة ال تستخدم احل  و  

  .س°٥٥عند )  بار١,٣(  كيلوباسكال١٣٠على يزيد أو ، س°٥٠عند )  بار١,١( كيلوباسكال ١١٠ على
  ،اويات الوسيطةاحل مبا يف ذلك ،ضغوط االختبار املطلوبة املبينة على العبواتعلى أمثلة 

  )ج( ١٠-١-١-٤يف  النحو الوارد حمسوبة على

رقم األمم 
  الرتبة  االسم  املتحدة

جمموعة 
  التعبئة

  الضغط البخاري
Vp55 

  )كيلوباسكال(

  الضغط البخاري
Vp55 × ١,٥  

  )كيلوباسكال(

  الضغط البخاري
)Vp55 × ١,٥(  

 - ١٠٠  
  )كيلوباسكال(

) مانومتري(أدىن ضغط 
مطلوب لالختبار املبني يف 

  )ج( ٤-٥-٥-١-٦
  )كيلوباسكال     (

أدىن ضغط 
) مانومتري(

 يتعيَّن بيانهلالختبار 
 على العبوة

  )اسكالبكيلو(
  ١٠٠  ١٠٠  ٥  ١٠٥  ٧٠  ‘٢‘  ٣  درو فورانيرباعي ه  ٢٠٥٦
  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧,٩-  ٢,١  ١,٤  ‘٣‘  ٣   ديكان-ع   ٢٢٤٧
  ١٥٠  ١٤٦  ١٤٦  ٢٤٦  ١٦٤  ‘٣‘  ١- ٦  ثنائي كلوروميثان  ١٥٩٣
  ٢٥٠  ١٩٩  ١٩٩  ٢٩٩  ١٩٩  ‘١‘  ٣  أثري ثنائي أثيل  ١١٥٥

 مـن اجلـداول     (Vp55) س°٥٥  ميكن عادة احلصول على الضغط البخاري عند       ،لسوائل النقية بالنسبة ل   :١ مالحظة
  .العلمية
 فقط، األمر الذي يعين أن ضغط االختبار املبني يتجـاوز         ) ج( ١٠-١-١-٤يشري اجلدول إىل استخدام       :٢ مالحظة
ـ  على سبيل املثـال،     ف.  كيلوباسكال ١٠٠ منه   مطروحاًس  °٥٥  البخاري عند   الضغطَ ضعف ١,٥ مبقدار دد ضـغط   إذا ُح

  .لك من ذ يكون أدىن ضغط اختبار مبني على العبوة أقلَقد، )أ( ٤-٥-٥-١-٦ ديكان وفقاً للفقرة -ع  االختبار ملادة
 ٢٥٠ثيـل،   األأثـري ثنـائي      حالـة يف  ،  ٥-٥-٥-١-٦يبلغ أدىن ضغط مطلوب لالختبار مبوجـب          :٣ مالحظة

  .كيلوباسكال
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مـادة  على   والعبوات الكبرية، اليت كانت حتتوي       اويات الوسيطة احلتعامل العبوات الفارغة، مبا يف ذلك         ١١-١-١-٤
  . ما مل تكن قد اختذت تدابري كافية إلزالة أي خطر، اململوءة للعبوةئحة اليت تتطلبها هذه الالعاملةخطرة بنفس امل

 خبـصوص   ختبار مناسـب  ال ،١-٦على النحو املبني يف الفصل      معدَّة الحتواء سوائل،     عبوة   ة أي ختضع  ١٢-١-١-٤
  :٣-٤-٥-١-٦ الوفاء مبستوى االختبار املناسب املبني يف وُيفَتَرض فيها ،لتسربل مقاومتها

  ألول مرة يف النقل؛قبل استخدامها   )أ(
  . أو جتديدها، قبل إعادة استخدامها يف النقل أية عبوةعيصنتبعد إعادة   )ب(
وميكن اختبار الوعاء الداخلي للعبـوة املركبـة        .  العبوات وسائل إغالق وال يلزم يف هذا االختبار تثبيت         
 ةراء هذا االختبار على العبوات الداخلية يف العبو       وال يشترط إج  .  بشرط أال تتأثر بذلك نتائج االختبار      ،بدون العبوة اخلارجية  

  . الكبريةةمعة أو العبواجمل
ستخدم لنقل مواد صلبة قد تـصبح سـائلة يف          ُت  اليت ،اويات الوسيطة احللعبوات، مبا يف ذلك     اجيب يف     ١٣-١-١-٤

  .حلالة السائلة أثناء النقل، أن تكون قادرة أيضاً على احتواء املادة يف امواجهتها تملحتدرجات حرارة 
تكـون   أن   مواد املسحوقة أو احلبيبية،   ، املستخدمة لل  اويات الوسيطة احللعبوات، مبا يف ذلك     ايشترط يف     ١٤-١-١-٤

  .تكون مزودة ببطانةأن ل أو يلتنخمانعة ل
ـ  اجلاسئة البالستيكية، واحلاويات الوسيطة البالستيكية      تنكاتفيما يتعلق باألسطوانات وال     ١٥- ١- ١- ٤ ات  واحلاوي

مخس سنوات من تـاريخ     مدة   لنقل املواد اخلطرة     ُيسَمح باستخدامها الوسيطة املركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكية،       
 ذلك، باستثناء احلالة اليت حتدد فيها فترة أقصر لالستخدام بسبب طبيعـة             غريصنع األوعية، ما مل تعتمد السلطة املختصة        

   .املقرر نقلهااملادة 
  .يثما استخدم اجلليد اجلاف كمادة تربيد، جيب أن ال يؤثر على سالمة العبوةح  ١٦-١-١-٤
  املتفجرات واملواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية  ١٧-١-١-٤

 اويـات الوسـيطة   العبوات، مبا فيهـا احل    جيب يف   الف ذلك،   خبما مل يرد يف هذه الالئحة حكم حمدد           
  واألكاسيد الفوقيـة العـضوية     ،١-٤لشعبة  العائدة ل واملواد الذاتية التفاعل    " ١الرتبة  "بضائع  والعبوات الكبرية املستخدمة ل   

 ).IIجمموعة التعبئة (األحكام املنطبقة على جمموعة املواد اليت تشكل خطورة متوسطة ب تفي أن ،٢-٥ شعبةـلالعائدة ل

  احتياطيةاستخدام عبوات   ١٨-١-١-٤
وكـذلك  ،  أو غري املستوفية للشروط   بة  أو املسرِّ  املعيبة أو   املعطوبة منها  ،ائع اخلطرة  عبوات البض  يفجيوز    ١-١٨-١-١-٤

وهذا ال مينـع  . ١١-١-٥-١-٦يف  حسبما هو وارد    خاصة  احتياطية   بعبوات   ، أن ُتنقَل  البضائع اخلطرة املنسكبة أو املتسرِّبة    
  .٢-١٨-١-١-٤وط املبينة يف  بالشر، من نوع مناسب ومستوى أداء مالئم،استخدام عبوات أكرب حجماً

ويف حالة  .  االحتياطية عبوةالبة داخل    أو املسرِّ  املعطوبةُتتخذ التدابري املناسبة ملنع احلركة املفرطة للعبوات          ٢-١٨-١-١-٤
  .طليقحتول دون وجود سائل اخلاملة سوائل، توضع كمية كافية من املواد املاصة على االحتياطية عبوة ال احتواء

 .خذ التدابري املناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطرةتَُّت  ٣-١٨-١-١-٤
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  االحتياطيةأوعية الضغط استخدام   ١٩-١-١-٤
أوعية ضغط  استخدام  جيوز  بة أو غري املستوفية للشروط،      يف حالة أوعية الضغط التالفة أو املعيبة أو املسرِّ          ١-١٩-١-١-٤

  . ٣-٢-٦وفقاً للفقرة احتياطية 
ولدى اسـتخدام العبـوة     . ٢-١-٥كعبوة شاملة وفقاً للفقرة     االحتياطية  ستخدام أوعية الضغط    جيوز ا   :مالحظة

  . ٣-١-٢-٥من الفقرة   بدال١ً-٢-١-٥الشاملة جيب وضع العالمات وفقاً للفقرة 
وال جيوز وضع أكثر مـن وعـاء        . ذات حجم مناسب  احتياطية  توضع أوعية الضغط يف أوعية ضغط         ٢- ١٩- ١- ١- ٤

إال إذا كانت احملتويات معروفة وكانت ال تتفاعل بصورة خطرية فيما بينها            االحتياطية   نفس وعاء الضغط     واحد يف   ضغط
 ، مثل وضع احلواجز أو التأمنياالحتياطيةأوعية الضغط داخل أوعية الضغط حركة  تدابري ملنع خذّتوُت). ٦- ١- ١- ٤انظر (

  .أو التوسيد
  :إال إذااحتياطي وعاء ضغط ال جيوز وضع وعاء الضغط داخل   ٣-١٩-١-١-٤

 وكانت نسخة عن شهادة االعتمـاد       ٥-٣-٢-٦ موافقاً للفقرة    االحتياطيكان وعاء الضغط      )أ(
  ؛متاحة

املالمسة للبضائع اخلطرة مباشرة، أو املرجح أن تكـون         االحتياطي  وكانت أجزاء وعاء الضغط       )ب(
حفز مثل  ( وال تسبب تأثرياً خطرياً      مالمسة هلا مباشرة، ال تتأثر أو تضعف بسبب البضائع اخلطرة         

   ؛)عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة
من حيث الضغط واحلجم حبيث     حمدودة  ) احملتواة(الضغط احملتوى   ) أوعية( وعاءوكانت حمتويات     )ج(

ال يتجاوز الضغط يف وعاء الضغط      احتياطي  إذا ما جرى تفريغ محولتها بالكامل يف وعاء ضغط          
بالنسبة للغازات انظـر توجيـه      (االحتياطي  وعاء الضغط   ضغط اختبار    س٦٥ºعند  طي  االحتيا
املـستعملة  السعة املائية   ويؤخذ يف االعتبار اخنفاض     ). ١-٤-١-٤يف الفقرة   ) ٣ (P200 التعبئة

  .أي معدات حمتواة وتوسيد مثالًبسبب ، االحتياطيلوعاء الضغط 
األمم املتحـدة    للنقل االسم الرمسي املستخدم للنقل ورقم         املستخدم االحتياطيعلى وعاء الضغط    يوضع    ٤-١٩-١-١-٤

 اليت تنطبـق    ٢-٥الوسم املطلوبة لتعبئة الطرود يف الفصل       ) بطاقات( وبطاقة   )"UN"احلرفان  " (األمم املتحدة " بعبارة   املسبوق
  . االحتياطيةداخل أوعية الضغطاملوجودة على البضائع اخلطرة 

وتفحص فحصاً بصرياً من الداخل واخلارج بعـد كـل   وتفرغ وتغسل االحتياطية   الضغط   تنظف أوعية   ٥-١٩-١-١-٤
  .  مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات٦-١-٢-٦وجيري فحصها واختبارها بصورة دورية وفقاً للفقرة . استخدام

  اويات الوسيطةاحلأحكام عامة إضافية الستخدام   ٢-١-٤
 أو لنقـل    ،أو أقل ) البوتقة املغلقة (س  °٦٠ لنقل سوائل نقطة اشتعاهلا      سيطةاويات الو احلعندما تستخدم     ١-٢-١-٤

  .لكتروستايت خطرإ فريغ ينبغي اختاذ تدابري ملنع حدوث ت،دوث انفجار غباريضة حلعّرممساحيق 
بة، وفقاً ملا    أو مركّ  اجلاسئالبالستيك  أو من    ية معدن اوية وسيطة  كل ح  ،يناسبحسبما  ،  تفحص وختترب   ٢-٢-١-٤
  :٥-٤-٥-٦  أو٤-٤-٥-٦رد يف و
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  ؛إدخاهلا اخلدمةقبل   •
  مخس سنوات، حسب االقتضاء؛ وأوبعد ذلك، على فترات ال تتجاوز سنتني ونصف   •
  .وبعد اإلصالح أو إعادة التصنيع، قبل إعادة استخدامها يف النقل  •
 غري أنه   .ر أو فحص دوري    وال ُتقدَّم للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبا         اوية وسيطة حال ُتمأل   و  

 وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثـة        ، ُملئت قبل تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبار أو فحص دوري          اوية وسيطة حجيوز نقل   
 بعد تاريخ انتهاء    اوية وسيطة حوباإلضافة إىل ذلك، جيوز نقل      . أشهر بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبار أو فحص دوري         

  : أو فحص يف احلاالت التاليةصالحية آخر اختبار
  قبل إعادة ملئها؛املطلوب ، ألغراض إجراء االختبار أو الفحص هابعد تفريغ احلاوية ولكن قبل تنظيف  )أ(
، فترة ال تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبـار أو فحـص دوري                غضونيف  و  )ب(

 بطريقـة  معاجلتهاأجل التخلص منها أو إعادة    منأو بقاياها   بغرض السماح بإعادة البضائع اخلطرة      
  .لنقلاعفاء يف مستند وُتدرج إشارة إىل هذا اإل.  ذلكخالف السلطة املختصة عتمد مل ت إذا،سليمة

 ، من حجم الغالف اخلـارجي     على األقل  يف املائة    ٨٠ بنسبة   31HZ2 من النوع    اويات الوسيطة احلُتمأل    ٣-٢-١-٤
  .ات نقل مغلقةدائماً أن تنقل يف وحدجيب و
بالسـتيك  العـدن أو    املصنوعة من   اويات الوسيطة امل  الصيانة الروتينية للح  احلالة اليت جترى فيها     باستثناء    ٤-٢-١-٤

اسم الدولة  ضع على احلاوية عالمات تبني بشكل مستدمي        يالذي   ة الوسيطة  احلاوي بواسطة مالك ،  اجلاسئ أو املركبة أو املرنة    
اوية ه املرخص لـه، جيب على الطرف الذي يقوم بعملية الصيانة الروتينية أن يضع عالمة ثابتة على احل                وامسه أو رمز  التابع هلا   
  : يبني عليها ما يلي،لصانعاخلاصة بالنموذج التصميمي ل" األمم املتحدة"قريباً من عالمة  الوسيطة،

  الصيانة الروتينية؛عملية  فيها أُجريت اليت الدولةاسم   )أ(
 . القائم بعملية الصيانة الروتينية أو رمزه املرخص لهرفالطواسم   )ب(

  أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة  ٣-١-٤
 مقّسمةوهي  . ٤-١-٤ فرع يف ال  ٩ إىل   ١طبقة على البضائع اخلطرة من الرتبة       نتوجيهات التعبئة امل  ترد    ١-٣-١-٤

  :االيت تنطبق عليهعبوات حبسب نوع ال
ـ   ؛ والعبوات الكبرية  يات الوسيطة اواحلللعبوات غري     ١-٤-١-٤   التوجيهـات برمـز     ذهيرمز هل

  ؛"P"حلرف بدأ بارقمي ي هجائي
  ؛"IBC" األحرفبدأ بيرقمي  هجائيرمز  بالتوجيهات ذهيرمز هل ؛اويات الوسيطةللح  ٢-٤-١-٤  
  ."LP" احلرفنييبدأ ب قمير هجائيرمز بالتوجيهات  ذهيرمز هل ؛للعبوات الكبرية  ٣-٤-١-٤  
 ،٣-١-٤أو  / و ٢-١-٤أو  / و ١-١-٤األحكام العامة الواردة يف     أن   توجيهات التعبئة    حتدِّد ،وعموماً  
 ٨-١-٤ وأ ٧-١-٤ وأ ٦-١-٤ وأ ٥-١-٤ أيضاً االمتثال لألحكام اخلاصة الواردة يف تتطلّبوقد . تنطبق حسبما يناسب
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برمز يرمز هلا أيضاً و. معينةسلع واد أو   مباص  د أحكام تعبئة خاصة يف توجيه التعبئة اخل       وقد حتدّ . حسبما يناسب ،  ٩-١-٤أو  
  : التاليةروفاحلبدأ بيرقمي  هجائي

  "PP"   والعبوات الكبريةاويات الوسيطةاحلللعبوات غري   
  "B"   للحاويات الوسيطة  
  "L"  للعبوات الكبرية. 

 ،بوجه عـام  و. ما مل ُينص على خالف ذلك     ،  ٦طبقة الواردة يف اجلزء     نشتراطات امل باالتفي كل عبوة    و  
املادة تتوافق مع التأكد من أن عبوة بدون ال خيتار    أن   ملستخدم ا فعلى ،تنص توجيهات التعبئة على توجيه بشأن توافق املواد        ال

 وعندما يكون مسموحاً باألوعيـة      .) ال تناسبها األوعية الزجاجية    الفلوريدات، أكثرية   على سبيل املثال  ( املختارة   وةمادة العب 
  . والفخار والفخار احلجريزفاستخدام العبوات املصنوعة من اخلبأيضاً سمح توجيه التعبئة، يالزجاجية يف 

. لكل سـلعة أو مـادة   تستخدم اليتتوجيهات التعبئة   أو   قائمة البضائع اخلطرة توجيه      يف ٨يبني العمود     ٢-٣-١-٤
  .طبقة على مواد أو سلع معينةن أحكام التعبئة اخلاصة امل٩ويبني العمود 

ـ وفيما يتعلق بالعبوات اجمل.  املقبولةةمع، العبوات املفردة أو اجمل    حيثما ينطبق يبني كل توجيه للتعبئة،       ٣-٣-١-٤ ة، مع
 القصوى املسموح هبا يف كل عبوة داخلية أو         الكميةُ حيثما ينطبق،    تبيَّن، و ،العبوات اخلارجية والعبوات الداخلية املقبولة    ن  تبيَّ

  . القصوىسعةكتلة الصافية القصوى وال ال١-٢-١دد يف حتو. خارجية
  :ل إىل سائل أثناء النقلعرضة للتحّومُتستخدم العبوات التالية عندما تكون املواد املنقولة ال   ٤-٣-١-٤

  العبوات  
  1G و1D  :)براميل (أسطوانات  
  4H1 و4G و4F و4D و4C2 و4C1  :صناديق  
  5M2 و5M1 و5H4 و5H3 و5H2 و5H1 و5L3 و5L2 و5L1  :أكياس  
 6PG1 و 6PD2 و 6PD1 و 6PC و 6HD1 و 6HG2 و 6HG1 و 6HD2 و 6HC  :عبوات مركبة  

  6PH1 و6PG2و
  العبوات الكبرية   

  )عبوة خارجية (51H  :بالستيك مرن  
 ):IBCs(احلاويات الوسيطة   

  ؛اويات الوسيطةمجيع أنواع احل :Iللمواد املدرجة يف جمموعة التعبئة   
  :III وII للمواد املدرجة يف جمموعيت التعبئة  

  11F و11D و11C   :بيةخش  
  11G  :ية ليفيةكرتون  

 13L4 و 13L3 و 13L2 و 13L1 و 13H5 و 13H4 و 13H3 و 13H2 و 13H1    :مرنة
  13M2 و13M1و

  .21HZ2 و11HZ2  :مركبة  
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 اخلارجيـة يف  اتيف هذا الفصل باستخدام نوع معني من العبـو      الواردة   توجيهات التعبئة    صترخِّعندما    ٥-٣-١-٤
لعبوة ويليه  ا املعرِّف هلوّية العبوات اليت حتمل نفس الرمز      استخدام  ه ميكن أيضاً     فإن ،)1A2؛  4Gلى سبيل املثال    ع(عبوة مركبة   

 1A2U أو   1A2V ؛4GW أو   4GU  أو 4GV ،على سبيل املثال   (٦ وفقاً الشتراطات اجلزء     اً مبين ،"W"أو   "U " أو "V"احلرف  
وفقاً لتوجيهات التعبئـة ذات     وستخدام هذا النوع من العبوات اخلارجية       طبقة على ا  ننفس الشروط واحلدود امل   ب ،)1A2Wأو  

باستخدام عبوة   ترخيص   كلما ُوجد ميكن استخدامها   " 4GV"معة املبني عليها الرمز     على سبيل املثال، فإن العبوة اجمل     و. الصلة
ئة ذي الصلة فيما يتعلق بـأنواع العبـوات         االشتراطات الواردة يف توجيه التعب    الوفاء ب بشرط  ،  "4G"مركبة مبيناً عليها الرمز     
  .الداخلية واحلدود الكمية

  لسوائل واملواد الصلبةلتعبئة اأوعية الضغط   ٦-٣-١-٤
  : التنظيمية يف هذه الالئحةهما مل يرد خالف،  تفي مبا يليأنأوعية الضغط جيب يف    ١-٦-٣-١-٤

  ؛ ٢-٦ املنطبقة الواردة يف الفصل االشتراطات  )أ(
والصنع، والفحص، اليت يطبقها البلـد   واالختبار،  الوطنية أو الدولية بشأن التصميم، والبناء،     ملعايرياأو    )ب(

  ؛٣-٣-٢-٦ و٦-٣-١-٤األحكام الواردة يف ب الوفاءالذي تصنع فيه أوعية الضغط، شريطة 
 ، الثابتة حرارياً املتفجرات، واملواد غريما عدا صلبةلنقل أية مادة سائلة أو  هذه األوعية باستخداميرخص   

 وأواألكاسيد الفوقية العضوية، واملواد الذاتية التفاعل، واملواد اليت ميكن أن يتولد فيها ضغط كبري نتيجة نشوء تفاعل كيميائي         
  ).٩-١-٤يف  ما مل يسمح بذلك(مادة مشعة 

  .٣، اجلدول "P200"، توجيه التعبئة ١-٤-١-٤وال ينطبق هذا القسم الفرعي على املواد املذكورة يف   
 ألوعية الضغط من قبل السلطة املختصة لبلد الصنع أو على النحو املبني             منوذج تصميمي د كل   عتَمُي  ٢- ٦- ٣- ١- ٤

  .٢- ٦يف الفصل 
  . ما مل ُينص على غري ذلك، ميغاباسكال٠,٦ستخدم أوعية ضغط ال يقل ضغط اختبارها عن ت   ٣-٦-٣-١-٤
لتجنب انفجار الوعاء يف حالـة      يف حاالت الطوارئ    لة لتخفيف الضغط    ميكن تزويد أوعية الضغط بوسي      ٤-٦-٣-١-٤

  . ما مل ُينص على غري ذلك،امللء الزائد أو حوادث احلريق
 دون  العطـب   عوامـل  على مقاومة حبد ذاهتا   وتصمم صمامات أوعية الضغط وتبىن حبيث تكون قادرة           

، وذلـك   عن غري قـصد   سبب انطالق حمتويات وعاء الضغط       الذي قد ي   العطبتتم وقايتها من    حبيث  انطالق احملتويات، أو    
  .) ه(إىل ) أ (٨-١-٦-١-٤بإحدى الطرائق املبينة يف 

يف أعلى الوعـاء    ويترك  . س°٥٠من سعة وعاء الضغط عند        يف املائة  ٩٥ال يتجاوز مستوى امللء نسبة        ٥-٦-٣-١-٤
  .س°٥٥عدم امتالء وعاء الضغط بالسائل عند لضمان فراغ كاف 

ويتـضمن  .  سنوات٥ ذلك، ختضع أوعية الضغط لفحص واختبار دوريني كل        غريما مل ُينص على       ٦- ٦- ٣- ١- ٤
الفحص الدوري معاينة خارجية ومعاينة داخلية أو طريقة بديلة تعتمدها السلطة املختصة، واختبار ضغط أو اختبـاراً                 

مثل إحكام الصمامات، أو صمامات  (التوابعيع ب باالتفاق مع السلطة املختصة يشمل فحصاً جلمعِطمعادالً فعاالً غري ُم
وال تعبأ أوعية الضغط بعد تاريخ استحقاق فحصها      ). ، أو العناصر القابلة لالنصهار     يف حاالت الطوارئ   ختفيف الضغط 
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تفي إصالحات أوعية الضغط باالشتراطات     جيب أن   و. واختبارها الدوريني، بيد أنه جيوز نقلها بعد انقضاء احلد الزمين         
  .١١- ١- ٦- ١- ٤واردة يف ال
قبل عملية ملء وعاء الضغط، يقوم املسؤول عن امللء بفحص الوعاء، ويتأكد من أن الوعاء مرخص به                   ٧-٦-٣-١-٤

. وتقفل صمامات اإلغالق بعد امللء وتظل مغلقـة أثنـاء النقـل           . للمواد املقرر نقلها فيه، ومن الوفاء بأحكام هذه الالئحة        
  .منها شيءيتسرب ال حمكمة تجهيزات ل اإلغالق وال وسائ كونويتحقق املرسل من

أوعية الضغط القابلة إلعادة ملئها ال متأل مبادة غري تلك اليت ملئت هبا من قبل إال بعد إجراء العمليـات                      ٨-٦-٣-١-٤
  .الضرورية لتغيري االستخدام

واليت ال تفي    (٦-٣-١-٤املبينة يف   تكون عالمات أوعية الضغط املستخدمة لتعبئة السوائل واملواد الصلبة            ٩-٦-٣-١-٤
  .متوافقة مع اشتراطات السلطة املختصة لبلد الصنع) ٢-٦باشتراطات الفصل 

جيوز   ال  عليها،  يف توجيه التعبئة املنطبق    ختصيصا باستخدامها   املرخص غري   اويات الوسيطة احلالعبوات أو     ٧-٣-١-٤
  :يليالوفاء مبا  من السلطة املختصة وشريطة ة حمددةبصورما مل تكن معتمدة  ،لنقل مادة أو سلعةاستخدامها 

   الشتراطات العامة الواردة يف هذا اجلزء؛با بديلة العبوة التفيأن   )أ(
 إذا نص على ذلك توجيه التعبئة الوارد        ،٦االشتراطات الواردة يف اجلزء     بالعبوة البديلة    فيتأن  و  )ب(

   يف قائمة البضائع اخلطرة؛
طة املختصة أن العبوة البديلة توفر على األقل نفس مستوى السالمة كما لو كانت               السل ُتقررأن  و  )ج(

  املادة معبأة وفقاً للطريقة املبينة يف توجيه التعبئة اخلاص الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة؛
 ما يدل على أن     تضمن بكل شحنة أو مستند نقل صورة من موافقة السلطة املختصة ت           ترفقأن  و  )د(

  .العبوة البديلة قد اعتمدت املختصةالسلطة 
الالئحة التنظيميـة  هذه  لتعديل اإلجراء الالزمينبغي للسلطات املختصة اليت متنح هذه املوافقات أن تتخذ    :مالحظة

  .اءض حسب االقتيف هذه املوافقات،النموذجية حبيث تدرج فيها األحكام املشمولة 
  ١ سلع الرتبة غريالسلع غري املعبأة   ٨-٣-١-٤
بد  ال   ، وكان ٦-٦ أو   ١-٦وفقاً الشتراطات أي من الفصلني      تينة  إذا تعذرت تعبئة السلع الضخمة وامل       ١-٨-٣-١-٤

وتراعي السلطة املختصة يف    . ز للسلطة املختصة أن توافق على نقلها هبذا الشكل        امن نقلها فارغة وغري منظفة وغري معبأة، ج       
  :ذلك ما يلي

ل الصدمات وعمليات التحميل اليت حتدث أثناء        قوية مبا يكفي لتحمُّ    تينة تكون السلع الضخمة وامل    أن  )أ(
 فيما بني وحدات النقل، وبني وحـدات        ترتيل املشحونات وحتميلها  النقل عادة، مبا يف ذلك عمليات       

  النقل واملخازن، وكذلك أي عملية نقل من منصة التحميل ملناولتها يدوياً أو آلياً يف وقت الحق؛
والفتحات حبيث ال ميكن فقدان احملتويات يف ظروف النقل          مجيع وسائل اإلغالق      إغالق مُيحكَأن    )ب(

).  االرتفاع مـثالً   نتيجة(العادية نتيجة لالهتزاز أو نتيجة لتغري درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط             
  وجيب احلرص على عدم التصاق أي بقايا خطرة بالسطح اخلارجي للسلع الضخمة واملتينة؛
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  : اليت تالمس البضائع اخلطرة مباشرة ما يليتينةأن يراعى للسلع الضخمة وامل  )ج(
   اخلطرة؛ البضائَعمالمستهاأال تتأثر أو تضعف إىل درجة كبرية نتيجة   '١'
   عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة؛ حفز خطراً، مثل تأثرياًوأال تسبب  '٢'
  منها  عدم حدوث تسرُّب   للتأكّد من  وتؤمَّن احملتوية على سوائل     ةتين السلع الضخمة وامل   ُتنضَّدأن    )د(

  أو تشّوه دائم فيها أثناء النقل؛
 يف   أثناء نقلها  تفاديا للخضخضة  أو وسائل مناولة أخرى      شحن صناديق    ّمحاالت أو   يف ُتثبَّتأن    ) ه(

 . العاديةالنقلظروف 

ختـضع  ،  ١-٨-٣-١-٤ة املختصة وفقاً لألحكام الواردة يف        اليت توافق عليها السلط    ،السلع غري املعبأة    ٢-٨-٣-١-٤
مرسل هذه السلع إرسال نسخة مـن موافقـة         كفل  وجيب، باإلضافة إىل ذلك، أن ي     . ٥إلجراءات اإلرسال املبينة يف اجلزء      

  .تينةالسلطة املختصة مع السلع الضخمة وامل
 ت عسكرية أو آال   ات أو معد  ة مرن ناُت وقود خزا تينة امل وأضخمة  السلعة   ال يدخل حتت مسّمى  جيوز أن     :مالحظة
  . الكميات احملدودةعتبة حتتوي على بضائع خطرة تتجاوز اتأو معد

  قائمة توجيهات التعبئة  ٤-١-٤
  )لكبريةا والعبوات اويات الوسيطةاحلباستثناء (توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات   ١-٤-١-٤

P001  السوائل(توجيه التعبئة(  P001 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ يف باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يرخص
    )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية /السعة القصوى

 III جمموعة التعبئة II جمموعة التعبئة Iجمموعة التعبئة 
  معةالعبوات اجمل

        العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية
        أسطوانات   لترات١٠  زجاج

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1A1، 1A2(  فوالذ    لترا٣٠  بالستيك
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1B1، 1B2(  ألومنيوم    لترا٤٠  معدن

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1N1، 1N2(  معدن آخر   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1H1، 1H2(  بالستيك   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (1D)  خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥ (1G) كرتون ليفي   
        صناديق  
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠ (4A)  فوالذ   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4B)  ألومنيوم   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )4N(  معدن آخر   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (4C1, 4C2)طبيعي    خشب  
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P001  تابع( )السوائل(توجيه التعبئة( P001 
    )٣-٣-١-٤انظر ( الكتلة الصافية/السعة القصوى

 III جمموعة التعبئة II جمموعة التعبئة   I جمموعة التعبئة
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  )4D(  خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥ (4F)  خشب معاد التكوين   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥  )4G (كرتون ليفي    
   كغ٦٠   كغ٦٠   كغ٦٠ (4H1)  بالستيك ممدد   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (4H2)  بالستيك جامد   
        تنكات  
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠ )3A1، 3A2(  فوالذ   
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3B1، 3B2(  ألومنيوم   
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3H1، 3H2(  بالستيك   

 العبوات املفردة
        أسطوانات

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠ (1A1)ع غطاء غري قابل للرتب  فوالذ 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠ (1A2)غطاء قابل للرتع ب  فوالذ 

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1B1(غطاء غري قابل للرتع ب  ألومنيوم 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )1B2(غطاء قابل للرتع ب  ألومنيوم 

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1N1(ء غري قابل للرتع غطاب  معدن آخر 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )IN2(غطاء قابل للرتع ب  معدن آخر 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1H1(غطاء غري قابل للرتع ب  بالستيك 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )1H2(غطاء قابل للرتع ب  بالستيك 

        تنكات
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3A1(غطاء غري قابل للرتع ب  فوالذ 
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )أ(تراً ل٦٠  )3A2(غطاء قابل للرتع ب  فوالذ 

   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3B1(غطاء غري قابل للرتع ب  ألومنيوم  
   لترا٦٠ً  اً لتر٦٠  )أ( لترا٦٠ً  )3B2(غطاء قابل للرتع ب  ألومنيوم  
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3H1(غطاء غري قابل للرتع ب  بالستيك 
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )أ( لترا٦٠ً  )3H2(غطاء قابل للرتع ب  بالستيك 

  العبوات املركبة
 6HA1(أو األلومنيوم     أوعيـة بالستيك يف أسطوانات من الفوالذ        

  )6HB1و       
  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠

أوعية بالستيك يف أسطوانات مـن الكرتـون أو البالسـتيك أو                
  )6HD1 و6HH1 و6HG1( اخلشب الرقائقي       

  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠  اً لتر١٢٠

 ـــــــــــــــ

 .ثانية/٢ مم٢٠٠ال يسمح إال باملواد اليت تكون لزوجتها أكثر من   )أ(
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P001  تابع( )السوائل(توجيه التعبئة( P001 

    )٣-٣-١-٤انظر ( الكتلة الصافية/السعة القصوى
 III جمموعة التعبئة II لتعبئةجمموعة ا   I جمموعة التعبئة

  )تابع( العبوات املركبة
من الفـوالذ أو     أوعية بالستيك فـي صناديق شحن أو صناديق           

فـي صناديق مـن اخلشب أو      األلومنيوم أو أوعيـة بالستيك          
 أو  6HA2 (أو الكرتون أو البالستيك اجلامـد     اخلشب الرقائقي          
       6HB2 6 أوHC  6أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2(  

   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  اً لتر٦٠

األلومنيـوم أو    أوعيــة زجاجية يف أسطوانات من الفـوالذ أو           
البالستيك اجلامد أو البالستيك     الكرتون أو اخلشب الرقائقي أو          
ــدد       أو يف ) 6PH1 أو 6PD1 أو 6PG1 أو 6PB1 أو6PA1 (املم
يف والذ أو األلومنيوم أو اخلشب أو الكرتـون أو          صناديق من الف        
  )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2 (اخلوصسالل من       

   لترا٦٠   لترا٦٠   لترا٦٠ً

  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء االشتراطات العامة يف أوعية الضغط
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP1        واملواد الالصقة وأحبار الطباعة واملواد املتصلة بأحبار الطباعة         ١٨٦٦ و ١٢٦٣ و ١٢١٠ و ١١٣٣يف حالة أرقام األمم املتحـدة 
 والعبـوات املعدنيـة     ٣٠٨٢والدهانات واملواد املتصلة بالدهانات وحماليل الراتنجات اليت تدرج حتت رقـم األمـم املتحـدة                

، ال يـشترط اجتيازهـا      للعبـوة  أو أقل    اتلتر ٥دارها   مق  بكميات III و II  التعبئة جمموعيتوالبالستيكية املعدة لتعبئة املواد من      
  : لدى نقلها١-٦ي الفصل ـاختبارات األداء الواردة ف

باستخدام ألواح التحميل أو صناديق التحميل أو وحدات الشحن مثل العبوات املفردة املوضوعة أو املستفة واملثبتة بـالتحزمي                    )أ(
وفيمـا يتعلـق بالنقـل      .  أو غري ذلك من الوسائل املالئمة أللواح التحميل        ددبسيور، أو بأغطية ُتفرش أو قابلة للشد والتم       

  البحري تكون ألواح التحميل وصناديق التحميل أو وحدات الشحن معبأة وممسوكة بإحكام يف وحدات شحن مغلقة؛
  . كغ٤٠ ذات كتلة صافية قصوى جممعةكعبوة داخلية لعبوة أو   )ب(

PP2   ١-٦ لتراً وال تفي بأحكام الفصل ٢٥٠ ذات سعة قصوى ، ميكن استخدام براميل خشبية٣٠٦٥يف حالة رقم األمم املتحدة.  
PP4   تستويف العبوات مستوى األداء جملموعة التعبئة ١٧٧٤يف حالة رقم األمم املتحدة ،II.  
PP5        كما ال تستخدم . الضغط الداخلي، تصنع العبوات حبيث ال يكون االنفجار ممكناً بسبب زيادة        ١٢٠٤يف حالة رقم األمم املتحدة

  .أسطوانات الغازات وأوعية الغازات هلذه املواد
PP10   جمموعة التعبئة ١٧٩١يف حالة رقم األمم املتحدة ،IIتكون العبوة قابلة للتنفيس ،.  
PP31   تكون العبوات مغلقة بإحكام١١٣١يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
PP33        التعبئة   ا، جمموعت ١٣٠٨يف حالة رقم األمم املتحدة I و II  اليت يكون احلد األقصى لكتلتها الكليـة  معة، ال يسمح إال بالعبوات اجمل 

  . كغ٧٥
PP81        ويف   يف املائـة   ٨٥ عن   تزيد  وال     يف املائة  ٦٠، حيث تزيد نسبة محض اهليدروفلوريك على        ١٧٩٠يف حالة رقم األمم املتحدة ،

، تكـون املـدة املـسموح هبـا          يف املائة  ٥٥على  ) ماء النار ( نسبة محض النتريك     ، حيث تزيد  ٢٠٣١حالة رقم األمم املتحدة     
  .الستخدام األسطوانات والتنكات املصنوعة من البالستيك كعبوات مفردة سنتني من تاريخ صنعها
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P002   صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ يف  الواردة باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامةيرخص

  )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى 
  جمموعة  

 I التعبئة
  جمموعة 

 IIالتعبئة 
جمموعة 

 IIIالتعبئة 
  معةلعبوات اجملا

        العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠ )1A1 ،1A2(  فوالذ   غ١٠  زجاج

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1B1، 1B2(  ألومنيوم   غ٥٠  )أ(بالستيك
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1N1، 1N2(  معدن آخر   غ٥٠   معدن
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1H1، 1H2(  بالستيك   غ٥٠  )ج)(ب)(أ(ورق

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  (1D)  خشب رقائقي   غ٥٠  )ج)(ب)(أ(كرتون
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  (1G)  كرتون   
        صناديق  

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

 (4A)والذ   ف
  (4B)  ألومنيوم  

  )4N(معدن آخر    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4C1)  خشب طبيعي 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )4C2( خشب طبيعي ذو جدران مانعة للتنخيل  
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠ (4D)  خشب رقائقي 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٢٥  )4F(  خشب معاد التكوين 
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٢٥ (4G)  كرتون 

   كغ٦٠   كغ٦٠   كغ٦٠  (4H1)  بالستيك ممدد 
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4H2)  بالستيك جامد 

     تنكات
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠ )3A1، 3A2(  فوالذ 

  

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3B1، 3B2(  ألومنيوم 
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3H1، 3H2(  بالستيك   

 

 ـــــــــــــــ

  .للتنخيلالداخلية مانعة  ون هذه العـبواتـتك  )أ(
  ).٤-٣-١-٤انظر  (ناء النقل سائل أث إىلللتحول املنقولة قابلة تكون املواد ال تستخدم هذه العبوات الداخلية عندما  )ب(
  .I التعبئة  للمواد من جمموعة ليفيكرتون أو رق ونـالداخلية املكونة متستخدم العبوات ال   )ج(
  .)٤-٣-١-٤ انظر (تتحول إىل سائل أثناء النقلجمموعة التعبئة األوىل اليت قد تستخدم هذه العبوات ملواد ال   )د(
 .)٤-٣-١-٤ انظر(  املواد املنقولة قابلة للتحول إىل سائل أثناء النقلال تستخدم هذه العبوات عندما تكون  )ه(
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P002   تابع( )صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
  )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى 

  جمموعة  
 I التعبئة

  جمموعة 
 IIالتعبئة 

  جمموعة 
 IIIالتعبئة 

  العبوات املفردة
        أسطوانات

1A2  أو1A1(فوالذ    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غ ك٤٠٠   ))د(

1B2  أو1B1(ألومنيوم    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

1N2  أو1N1(الفوالذ أو األلومنيوم  غريمعدن آخر    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

1H2  أو1H1(بالستيك    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

(1G)كرتون    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )ه(

(1D)خشب رقائقي    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )ه(

        تنكات
3A2  أو3A1(فوالذ    

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  ))د(
3B2  أو3B1(ألومنيوم    

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  ))د(
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )د()3H2 أو 3H1(بالستيك    

        صناديق
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه()4A(  فوالذ  
(4B)ألومنيوم    

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  مسموح هباغري   )ه(
(4N)معدن آخر    

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
(4C1) خشب طبيعي   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
4D)( خشب رقائقي   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه()4F( خشب معاد التكوين   
(4C2)انعة للتنخيل  خشب طبيعي مع جدران م  

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
(4G) كرتون   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
(4H2) بالستيك جامد   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
        أكياس

(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)  أكياس  
   كغ٥٠   كغ٥٠  غري مسموح هبا  )ه(

        :معةالعبوات اجمل
أو األلومنيـوم أو اخلـشب الرقـائقي أو          يف أسطوانات من الفوالذ   أوعية بالستيك   

6HG1 أو 6HB1 أو 6HA1(ك أو البالستي الكرتون
6HD1أو  )ه(

  )6HH1أو  )ه(
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠

 أو صناديق من الفـوالذ أو األلومنيـوم أو صـناديق            نأوعية بالستيك يف صناديق شح    
من الكرتون أو صناديق من البالستيك      خشبية أو صناديق خشب رقائقي أو صناديق        

6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2 (اجلامد
6HG2 أو )ه(

   )6HH2 أو )ه(

   كغ٧٥   كغ٧٥   كغ٧٥

ي أسطوانات من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلـشب الرقـائقي أو            ـأوعية زجاجية ف  
6PD1 أو   6PB1 أو   6PA1(الكرتون  

6PG1( أو   )ه(
 الفوالذ أو أو يف صناديق من      )ه(
 6PB2 أو   6PA2( قضبان الشجر األلومنيوم أو اخلشب أو الكرتون أو يف سالل من          

6PG2 أو 6PCأو  
6PD2( أو   )ه(

د أو يف عبوات من البالستيك اجلامد أو املمـد        ) )ه(
)6PH1

  )6PH2 أو)ه(

   كغ٧٥   كغ٧٥   كغ٧٥
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P002  تابع( )صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
 )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى   

  جمموعة  
 I عبئةتال

جمموعة 
 IIالتعبئة 

جمموعة 
التعبئة 

III 
  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء االشتراطات العامة الواردة يف أوعية الضغط

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP7        البالستيك ومثبتاً بوسـائل      غري معبأ على ألواح حتميل، مغلفاً بطبقة من        هميكن نقل  د،ي، السلولو ٢٠٠٠يف حالة رقم األمم املتحدة 

  . كغ١ ٠٠٠يتجاوز كل لوح حتميل  أالجيب و. الفوالذ كحمولة كاملة يف وحدات نقل مغلقةسيور مناسبة، مثل 
PP8        وال تـستخدم  .  تزايد الـضغط الـداخلي  نتيجة، تصنع العبوات حبيث ال يكون االنفجار ممكناً  ٢٠٠٢يف حالة رقم األمم املتحدة

  .أوعية الغاز هلذه املوادأسطوانات الغاز و
PP9        اجتاز اختبار منع التسرب عند مستوى       يمنوذج تصميم مع  العبوات  تتوافق  ،  ٣٢٤٤ و ٣٢٤٣ و ٣١٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

ة  مـاد  يفالتسرب عندما متتّص الـسوائل      منع  اختبار  إجراء   ال يشترط    ٣١٧٥ ويف حالة رقم األمم املتحدة       .IIأداء جمموعة التعبئة    
  .صلبة موجودة يف أكياس حمكمة

PP11   جمموعة التعبئة    ١٣٠٩الة رقم األمم املتحدة     ـيف ح ،III     ـ  ١٣٦٢ ورقم األمم املتحدة إذا  5M1 و 5L1 و 5H1باألكيـاس    سمح، ي
  . على ألواح التحميلغلفة تغليفاً انكماشياً أو مطّيـاًيف أكياس من البالستيك وكانت ممعبأة كانت 

PP12  5 سا، يسمح باألكي٣٠٧٧ و٢٢١٣ و١٣٦١م األمم املتحدة يف حالة أرقاH15 وL15 وM1  مغلقةشحنإذا كانت منقولة يف وحدات .  
PP13   عبوات املركبة اليت تستويف مستوى أداء جمموعة التعبئة ل إال ليرخص، ال ٢٨٧٠يف حالة السلع املصنفة حتت رقم األمم املتحدةI.  
PP14  ١-٦، ال يشترط أن جتتاز العبوات اختبارات األداء الواردة يف الفصل ٣٣١٤ و٢٦٩٨ و٢٢١١ يف حالة أرقام األمم املتحدة.  
PP15   تستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن ، ٢٦٢٣ و١٣٢٤يف حالة رقمي األمم املتحدةIII.  
PP20  قابل للتمزق جيوز استخدام أي وعاء مانع للتنخيل وغري٢٢١٧يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP30   الليفي، ال يسمح بعبوات داخلية من الورق أو الكرتون٢٤٧١يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP34   5 ، يسمح باألكياس)الكاملة احلبوبمثالً  (٢٩٦٩يف حالة رقم األمم املتحدةH15 وL15 وM1. 
PP37   5، يسمح باألكياس ٢٢١٢ و٢٥٩٠يف حالة رقمي األمم املتحدةM1، وحدات شحن مغلقة يف مجيع األكياس من أي نوع  وتنقل

 .أو توضع يف عبوات جممعة صلبة مغلقة
PP38   ئة ب، جمموعة التع١٣٠٩يف حالة رقم األمم املتحدةII مغلقةشحن، ال يسمح باألكياس إال يف وحدات . 
PP84   تستويف مستوى أداء جمموعة التعبئة  اليتصلبة، تستعمل العبوات اخلارجية ال١٠٥٧ يف حالة رقم األمم املتحدة II . وتكون العبوات

 أو اإلطالق غري املقصود للغازات أو السوائل دواتمصممة ومصنوعة ومرتبة على حنو مينع احلركة أو االشتعال غري املقصود لأل
 .شتعالالقابلة لال

PP85   عن األكياس مفصولة بعضها نبغي أن تكون ي ،٣٤٨٧ و٣٤٨٦ و٣٤٨٥ و٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨  األمم املتحدةأرقامحالة يف
 .ويف حالة النقل البحري، ال يسمح باألكياس كعبوة مفردة. عبوات مفردة وذلك للسماح بتبّدد احلرارةكعندما تستخدم بعض 

  
P003  جيه التعبئةتو  P003

ـ            ٢-١-١-٤و ١-١-١-٤وتـستويف العبـوات األحكـام الـواردة يف          . ةـتوضع البضائع اخلطـرة يف عبـوات خارجيـة مناسب
وتستخدم عبـوات خارجيـة     . ٤-١-٦تصمم حبيث تستويف شروط الصنع الواردة يف        كما   ٣-١-٤و ٨-١-١-٤و ٤-١-١-٤و

وعنـدما يـستخدم توجيـه    . العبوة واالستخدام املقصود منهاسعة مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئمني يتناسبان مع    
 ظروف  أثناءوات داخلية لعبوات مركبة تكون العبوة مصممة ومصنوعة على حنو مينع التفريغ غري املقصود للسلع                هذا لنقل سلع أو عب     التعبئة

    .النقل العادية
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P003  تابع( جيه التعبئةتو(  P003

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP16   داخل العبواتربائية كهقصر دارة حدوث مى البطاريات من  حتُ جيب أن،٢٨٠٠يف حالة رقم األمم املتحدة.  
PP17   كغ للعبوات األخرى١٢٥ أو لعبوات الكرتون كغ ٥٥تتجاوز الكتلة الصافية للعبوات  ، ال٢٠٣٧يف حالة رقم األمم املتحدة .  
PP18        غط  غاز ثاين أكسيد الكربون ملنع تكوين ض       طالقان على حنو يسمح ب    صنع العبوات ُت و ُتصمَّم،  ١٨٤٥يف حالة رقم األمم املتحدة

  .ميكن أن حيدث متزقاً للعبوات
PP19   البضائع كباالتبنقل  يرخص٣٣٦٠ و١٨٥٦و ١٣٦٥ و١٣٦٤ و١٣٢٧يف حالة أرقام األمم املتحدة .  
PP20   ميكن نقل البضائع يف أوعية مانعة للتنخيل ومقاومة للتمزق، ٢٧٩٣ و١٤٠٨ و١٣٨٦ و١٣٦٣األمم املتحدة أرقام يف حالة.  
PP32 مالئمةجممعةميكن نقل البضائع غري معبأة، يف صناديق شحن أو يف عبوات ، ٣٣٥٨ و٢٨٥٧مم املتحدة  األييف حالة رقم .  
PP90       مصنوعة من مادة متينة مانعة للتـسرب         تستخدم بطانات داخلية حمكمة اإلغالق أو أكياس       ،٣٥٠٦يف حالة رقم األمم املتحدة 

ويف حالـة النقـل     . تشاح املادة من العبوة بصرف النظر عن وضع العبـوة          ار زئبق من أجل منع   وغري منفذة لل   لالنثقابومقاومة  
  .اجلوي، جيوز تطبيق اشتراطات إضافية

PP91       ميكن نقل أجهزة إطفاء احلريق الكبرية غري معبأة شريطة أن تستويف االشـتراطات              ١٠٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة ،
) أ( ٨- ١- ٦- ١- ٤ات حممية باتباع إحدى الطرق وفقاً للرقم ، وأن تكون الصمام)ه(إىل ) أ( ٨- ٣- ١- ٤الواردة يف 

وألغراض هـذا  .  وأن تكون التجهيزات األخرى املركبة على أجهزة إطفاء احلريق حممية ملنع التنشيط العرضي      ،)د(إىل  
) ج(يف النقاط أجهزة إطفاء احلريق اليت جرى وصفها " أجهزة إطفاء احلريق الكبرية"احلكم اخلاص املتعلق بالتعبئة، تعين 

  .٣- ٣ الوارد يف الفصل ٢٢٥من احلكم اخلاص ) ه(إىل 
  

  

P004 توجيه التعبئة  P004 
  .٣٤٧٩ و٣٤٧٨ و٣٤٧٧ و٣٤٧٦ و٣٤٧٣ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

 ٣-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤يف حالة خراطيش اخلاليا الوقودية، شريطة استيفاء األحكـام الـواردة يف              )١(
 :٣-١-٤ و٦-١-١-٤و

  ؛)1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  ؛)4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  ؛)3A2 ،3B2، 3H2(تنكات 

  . IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
 ١-١-١-٤ستويف االحكام العامة الواردة يف ت  عبوات خارجية قوية:يف حالة خراطيش اخلاليا الوقودية املعبأة مع معدات )٢(

 :٣-١-٤ و٦-١-١-٤ و٢-١-١-٤و
عندما تكون خراطيش اخلاليا الوقودية معبأة مع معدات، جيب تعبئتها يف عبوات داخلية أو وضعها يف عبوات خارجية مـع                    

ببه احلركة أو وضع احملتويـات  محايةً خلراطيش اخلاليا الوقودية من العطب الذي ميكن أن تس) فواصل(مادة توسيد أو فاصل     
 .يف عبوة خارجية

  .جيب تأمني املعدات ضد احلركة داخل العبوة اخلارجية
 .اجلهاز الذي يستلزم خراطيش اخلاليا الوقودية اليت تعبأ معه لتشغيله" معدات"غراض توجيه التعبئة هذا، تعين كلمة أل

 ١- ١- ١- ٤ تستويف االحكـام الـواردة يف    وات خارجية قوية  عب: يف حالة خراطيش اخلاليا الوقودية املركبة يف معدات        )٣(
 :٣- ١- ٤ و٦- ١- ١- ٤ و٢- ١- ١- ٤و

يف حالـة   . اليت حتتوي على خراطيش خاليا وقودية جيوز نقلها غـري معبـأة           ) ٨-٣-١-٤انظر  (املعدات املتينة الضخمة    
 قصر دارة كهربائية ومن التشغيل      خراطيش اخلاليا الوقودية املركبة يف معدات، جيب أن حتمى املنظومة بكاملها من حدوث            

    .غري املقصود
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P010  توجيه التعبئة  P010 
  :٣-١-٤و ١-١-٤يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة أن تستويف األحكام العامة الواردة يف 

  )٣-٣-١-٤انظر (الكمية الصافية القصوى   
  العبوات اجملمعة

    العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية
   لتر١زجاج 
  اً لتر٤٠فوالذ 

  أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ   

 1H1)، (1H2  مواد بالستيكية 
    (ID)  خشب رقائقي

 (IG)  ليفي  كرتون
  صناديق
  (4A)  فوالذ

 4C1)، (4C2خشب طبيعي   
 (4D)  خشب رقائقي 

  (4F)  خشب معاد التشكيل 
 (4G)  كرتون ليفي 

 (4H1)  مواد بالستيكية ممدة 
  (4H2)تيكية جامدة   مواد بالس

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  )٣-٣-١-٤انظر (الكمية الصافية القصوى   
  العبوات املفردة

  أسطوانات 
 (1A1)  فوالذ، رأس غري قابلة للرتع 

  تنكات
 (3A1)  فوالذ، رأس غري قابلة للرتع 

  عبوات مركبة
  (6HA1) بالستيكية يف أسطوانات فوالذية عيةأو  

 .٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية ضغط فوالذية، 

  
  اً لتر٤٥٠

  
   لتراً ٦٠

  
   لترا٢٥٠ً

  
P099  توجيه التعبئة  P099 

ن ترفق بكل شحنة نسخة مـن       وجيب أ ). ٧-٣-١-٤انظر  ( ال تستخدم هلذه البضائع إال العبوات اليت تعتمدها السلطة املختصة             
  . اعتماد السلطة املختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إىل أن السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة

  
P101  توجيه التعبئة  P101 

  ذات احملركناتوحتمل مستندات النقل العالمة املميِّزة للدولة خبصوص الشاح. ال تستخدم إال العبوات اليت تعتمدها السلطة املختصة  
  :املستخدمة يف النقل الدويل للبلد الذي تعمل السلطة املختصة من أجله، وذلك على النحو التايل

  ..".ل اعتمدت العبوة السلطة املختصة "
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P110(a)  التعبئةتوجيه   P110(a) 

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤دة يف    باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الوار          رخصي
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
     بالستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
     مطاط

     نسيج معاجل باملطاط
  نسيج   

  أوعية
  خشب   

  أكياس
     بالستيك

  مبطن بالبالستيك   نسيج مغطى أو 
     مطاط

     نسيج معاجل باملطاط
  أوعية

     بالستيك
     معدن

  خشب

  أسطوانات
  1A1)، (1A2   فوالذ 

 الفوالذ أو األلومنيـوم     غريمعدن آخر      
)1N1، 1N2(  

  1H1)، (1H2  بالستيك 

  :اشتراطات إضافية
  . مرطبةوسادةمد أو متأل العبوات الوسيطة مبادة مشبَّعة باملاء مثل حملول مانع للتج  -١
 ملنع تبخر احمللول    وُتلحم العبوات اخلارجية    ُتركّب.  مرطبة وسادةأل العبوات اخلارجية مبادة مشبعة باملاء مثل حملول مانع للتجمد أو            مت  -٢

  . حني يتم النقل يف صورة جافة٠٢٢٤ باستثناء حالة رقم األمم املتحدة ،املرطب
  

P110(b)  توجيه التعبئة  P110(b) 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة بالتعبئـة       ٣-١-٤ و ١-١-٤ بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف            رخصي

  :٥-١-٤الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   معدن   
  خشب    
   مطاط، موصِّل   
   بالستيك، موصِّل   

  أكياس
  مطاط، موصِّل     

  بالستيك، موصِّل    

  حواجز فاصلة
     معدن
     خشب

     بالستيك
   ليفي   كرتون

  صناديق
  (4C2)   خشب طبيعي، جدار مانع للتنخيل 

  (4D)   خشب رقائقي 
  (4F)   خشب معاد التكوين 

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP42  استيفاء الشروط التاليةب، جي٠٢٢٤ و٠١٣٥ و٠١٣٠ و٠١٢٩ و٠١١٤ و٠١١٣ و٠٠٧٤أرقام األمم املتحدة  حالة يف :  

  ؛)كمية مناظرة للمادة اجلافة( املتفجرة ة غ من املاد٥٠ أكثر من  علىال حتتوي العبوات الداخلية  )أ(  
  أكثر من عبوة داخلية واحدة، مثبَّتة بإحكام؛على ال حتتوي احلُجرات املفصولة حبواجز   )ب(  
      . حجرية٢٥تكون العبوة اخلارجية مقسَّمة إىل ما يصل إىل ميكن أن   )ج(  
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P111  توجيه التعبئة  P111 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  عبوات الوسيطةال  العبوات الداخلية

  أكياس
   املاءمانع لتسرب   ورق، 

     بالستيك
    نسيج معاجل باملطاط

  وعيةأ
  خشب   

  ألواح
     بالستيك

     نسيج معاجل باملطاط

  صناديق  غري ضرورية
  )4A(   فوالذ 

  (4B)   ألومنيوم 
 (4N)معدن آخر 

  (4C1)   خشب طبيعي عادي 
  (4C2)نخيل    خشب طبيعي مانع للت

  (4D)   خشب رقائقي 
  (4F)   خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H1)   بالستيك ممدَّد 

 (4H2)   بالستيك جامد 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

       1N1)، (1N2معدن آخر    
 (1D) يخشب رقائق

 (1G)   كرتون 
       1H1)، (1H2   بالستيك 

  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
PP43    1 (ات الداخلية ضرورية عندما تستخدم أسطوانات من املعـدن  العبوال تكون، ٠١٥٩م املتحدة ـرقم األمحالة يفA1  1أوA2  أو

1B1  1أوB2  1أوN1  1أوN2(أو من البالستيك  )1H1 1 أوH2(كعبوات خارجية .  
  

P112(a)  توجيه التعبئة   P112(a) 
  )1.1D، ة مرطَّبمواد صلبة(

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤ بالتعبئة الواردة يف

  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية 
  أكياس

  للماء ات، مقاوم   ورق متعدد الطبق
     بالستيك
     نسيج

     نسيج معاجل باملطاط
     بالستيك منسوج

  أكياس
     بالستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
  

  صناديق
  (4A)   فوالذ 

  (4B)   ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر    

  (4C1)خشب طبيعي عادي 
  (4C2)   خشب طبيعي مانع للتنخيل 
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P112(a)  توجيه التعبئة   P112(a) 
  )تابع( )1.1D، ة مرطَّبمواد صلبة(

  (4D)   خشب رقائقي     
  (4F)   خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H1)   بالستيك ممدَّد 

  (4H2)   بالستيك جامد 
  أوعية

  معدن   
 بالستيك   

  خشب

  أوعية
     معدن

     بالستيك
  خشب

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر    

 (1D) يخشب رقائق
 (1G)   كرتون 

       1H1)، (1H2   بالستيك 
  :اشتراط إضايف

  . خارجيةات قابل للرتع كعبوبغطاءيف حالة استخدام أسطوانات مانعة للتسرب ضرورية  العبوات الوسيطة ال تكون
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٩٤ و٠٢١٩ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤لة أرقام األمم املتحدة يف حا ،.  
PP45   ضرورية العبوات الوسيطةكون، ال ت٠٢٢٦ و٠٠٧٢يف حالة رقمي األمم املتحدة . 

  
P112(b)  توجيه التعبئة   P112(b) 

  )د١- ١ احيق املسغري، ة جافمواد جامدة(
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ت التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف            باستخدام العبوا  يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
    ورق كرافت

  للماء   ورق متعدد الطبقات مقاوم
    بالستيك
    نسيج
  يج معالَج باملطاط  نس

    بالستيك منسوج

  ) فقط٠١٥٠لرقم األمم املتحدة  (أكياس
     بالستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك

  أكياس
  (5H2)  بالستيك منسوج مانع للتنخيل 
  (5H3)  بالستيك منسوج مقاوم للماء 

  (5H4)  رقائق بالستيك 
  )5L2 ( مانع للتنخيل  نسيج

  (5L3)  نسيج مقاوم للماء 
  (5M2)  ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء 

  صناديق
  (4A)  فوالذ 

  (4B)  ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر 

  (4C1)  خشب طبيعي عادي 
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P112(b)  توجيه التعبئة   P112(b) 
  )تابع( )د١- ١ احيق املسغري، ة جافمواد جامدة(

  (4C2)  خشب طبيعي عادي مانع للتنخيل     
  (4D)  خشب رقائقي 

  (4F)عاد التكوين   خشب م
 (4G)  ليفي  كرتون

  (4H1)  بالستيك ممدَّد 
  (4H2)  بالستيك جامد 

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)،  (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H2)  و(1H1بالستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤ أرقام األمم املتحدة يف حالة ،.  
PP46      يوصى باستخدام األكياس املقاومة للتنخيل ٠٢٠٩يف حالة رقم األمم املتحدة ،(5H2)  لتعبئة قشارة أو حبيبات ثالثي نتروطولـوين 

  . كغ٣٠أقصاه يف احلالة اجلافة بوزن صاف 
PP47   العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون العبوة اخلارجية كيساً ال تكون، ٠٢٢٢يف حالة رقم األمم املتحدة.  

  
P112(c)  توجيه التعبئة   P112(c) 

  )1.1D ة جافاحيق صلبةمس(
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

      بالستيك
      بالستيك منسوج

  أكياس
      ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

  بالستيكبالومبطن من الداخل     
  

  يقصناد
 (4A)    فوالذ 

معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم 
)4N(  

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
  (4C2) بيعي مانع للتنخيلط ب    خش

  (4D)    خشب رقائقي 
 (4F)    خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي    كرتون
   (4H2)    بالستيك جامد 
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P112(c)  توجيه التعبئة   P112(c) 
  )تابع( )1.1D ة جافاحيق صلبةمس(

  أوعية
   ليفي  كرتون
     معدن

     بالستيك
     خشب

  أوعية
      معدن

     بالستيك
  خشب

  أسطوانات
  1A1)، (1A2فوالذ    

  1B1)، (1B2ألومنيوم 
  1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  : إضافيةاشتراطات

  . األسطوانات كعبوة خارجيةضرورية يف حالة استخدام العبوات الداخلية كونال ت  -١
  .تكون العبوة مانعة للتنخيل  -٢

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  
PP46        تخدام األكياس املانعة للتنخيل     ، يوصى باس  ٠٢٠٩يف حالة رقم األمم املتحدة(5H2)    لتعبئة قشارة وحبيبات ثالثي نتروطولـوين يف 

  . كغ٣٠اه احلالة اجلافة بوزن صاف أقص
PP48   ال تستخدم عبوات معدنية٠٥٠٤يف حالة رقم األمم املتحدة .  
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P113  توجيه التعبئة  P113 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤مة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف       باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العا       يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق

      بالستيك
      نسيج معاجل باملطاط

  
  أوعية

   ليفي    كرتون
      معدن

      بالستيك
      خشب

  صناديق  ريةغري ضرو
   (4A)فوالذ 
  )4B(أملنيوم 

 )4N(معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم 
  (4C1)خشب طبيعي عادي 

  (4C2)خشب طبيعي، جدران مانعة للتنخيل 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين 
 (4G)ليفي كرتون 

  (4H2)بالستيك جامد 
  أسطوانات
       1A1)، (1A2 فوالذ

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :اشتراط إضايف
  .تكون العبوة مانعة للتنخيل

  : خاصة تتعلق بالتعبئةأحكام
PP49  غ من املادة ٥٠، ال يعبأ يف العبوة الداخلية الواحدة أكثر من ٠٣٠٥ و٠٠٩٤ األمم املتحدة ييف حالة رقم.  
PP50   خارجيةاتم أسطوانات كعبواستخدا يف حالةضرورية  العبوات الداخلية يست، ل٠٠٢٧يف حالة رقم األمم املتحدة .  
PP51   ورق كرافت أو ورق مشبع بالشمع كعبوة داخليةصفائح، ميكن استخدام ٠٠٢٨يف حالة رقم األمم املتحدة .  
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P114(a)  توجيه التعبئة  P114(a) 
  )ةب مرطَّمواد صلبة(

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             رخصي
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      بالستيك

      بالستيك منسوج
  

  أوعية
      معدن

      بالستيك
  خشب

  أكياس
      بالستيك

      
  
  

  أوعية
      معدن

      بالستيك
  

  حواجز فاصلة
  خشب    

  صناديق
 (4A)    فوالذ 

 الفوالذ أو األلومنيـوم      غري معدن آخر 
)4N( 

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
للتنخيل  دران مانعةجب    خشب طبيعي 

(4C2)   
  (4D)    خشب رقائقي 

  (4F)ين     خشب معاد التكو
 (4G)ليفي     كرتون 

  (4H2)    بالستيك جامد 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

 1N1)، (1N2معدن آخر    
    (1D)خشب رقائقي    

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :اشتراط إضايف
  .تسرب بغطاء قابل للرتع كعبوات خارجيةال تشترط العبوات الوسيطة عندما تستخدم أسطوانات مانعة لل

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  
PP43      ـ    يف حالـة اسـتخدام    العبـوات الداخليـة ضـرورية       ليـست   ،  ٠٣٤٢دة  ـيف حالة رقم األمم املتح  ةـ أسـطوانات معدني

)1A1 1 أوA2  1أوB1  1أوB2  1أوN1  1أوN2(  أو من البالستيك)1H1 1 أوH2( كعبوات خارجية.  
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P114(b)   توجيه التعبئة  P114(b) 
  )ة جافمواد صلبة(

املتعلقـة   واألحكام اخلاصة    ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق كرافت

      بالستيك
      نسيج مانع للتنخيل

      بالستيك منسوج مانع للتنخيل
  

  أوعية
   ليفي    كرتون
      معدن
      ورق

      بالستيك
     بالستيك منسوج مانع للتنخيل

  شبخ

  صناديق  غري ضرورية
  (4C1)خشب طبيعي عادي   

  (4C2) دران مانعة للتنخيلجب  خشب طبيعي، 
  (4D)  خشب رقائقي 

 (4F)  خشب معاد التكوين 
 (4G)ليفي   كرتون 
  أسطوانات

  1A1)، (1A2فوالذ   
  1B1)، (1B2ألومنيوم 

 1N1)، (1N2معدن آخر    
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  
PP48   ال تستخدم العبوات املعدنية٠٥٠٩ و٠٥٠٨  األمم املتحدةرقمييف حالة ،.  
PP50     أسطوانات كعبـوات    ضرورية يف حالة استخدام    العبوات الداخلية    كون ال ت  ٠٥٠٨ و ٠١٦١ و ٠١٦٠ األمم املتحدة    أرقاميف حالة

  .خارجية
PP52   1(، عند استخدام أسطوانات معدنيـة       ٠١٦١ و ٠١٦٠ي األمم املتحدة    ـالة رقم ـيف حA1   1 أوA2   1 أوB1   1 أوB2   1 أوN1  أو 

1N2 (   ،ث ارتفاع يف الضغط الداخلي ألسـباب   العبوات املعدنية بطريقة متنع خطر االنفجار يف حالة حدو    ُتركَّبكعبوات خارجية
  .داخلية أو خارجية
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P115  توجيه التعبئة  P115 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  بوات الوسيطةالع  العبوات الداخلية

  أوعية
      بالستيك
  خشب

  أكياس
      بالستيك يف أوعية معدنية

  
  أسطوانات
      معدن
  أوعية

  خشب

  صناديق
 (4C1)    خشب طبيعي عادي 

  (4C2)دران مانعة للتنخيل جب    خشب طبيعي 
  (4D)    خشب رقائقي 

  (4F)    خشب معاد التكوين 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

   )1D(ي خشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP45   ضرورية العبوات الوسيطةكون، ال ت٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة  .  
PP53        العبوات الداخلية   ُتَسّد، عند استخدام الصناديق كعبوات خارجية،       ٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

وتكون كميـة   . وحتاط العبوات الداخلية مبواد توسيد ماصة غري قابلة لالحتراق        .  لترات ةبسدادة ملولبة، وال تزيد سعتها على مخس      
ة ووتقتصر كميـة احلـش    . د توسيد للفصل بني األوعية املعدنية     وتوضع موا . مواد التوسيد املاصة كافية المتصاص احملتويات السائلة      

  . كغ لكل عبوة عندما تستخدم الصناديق كعبوة خارجية٣٠الدافعة الصافية على 
PP54        ـ   عنـدما  ، عند استخدام األسطوانات كعبوات خارجية     ٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة ستخدم ت

وميكن اسـتخدام   .  مبواد توسيد غري قابلة لالحتراق بكمية كافية المتصاص احملتويات السائلة          حتاطة،  األسطوانات كعبوات وسيط  
يتجاوز صايف حجـم    ال  و. عبوة مركبة تتكون من وعاء من البالستيك داخل أسطوانة معدنية بدالً من العبوات الداخلية والوسيطة              

  . لترا١٢٠ًة الدافعة يف كل عبوة واحلش
PP55  توضع مواد توسيد ماصة،٠١٤٤ رقم األمم املتحدة يف حالة  .  
PP56   ميكن استخدام أوعية معدنية كعبوات داخلية،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة .  
PP57        تستخدم األكياس كعبوات وسيطة عندما تـستخدم الـصناديق          ،٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

  .كعبوات خارجية
PP58        تستخدم األسطوانات كعبـوات وسـيطة عنـدما تـستخدم           ،٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

  .األسطوانات كعبوات خارجية
PP59   الليفي الكرتون صناديق  ميكن استخدام ،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة(4G)كعبوات خارجية .  
PP60   1( تستخدم أسطوانات ألومنيوم ال ،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدةB11 وB2( الفوالذ أو  من معدن آخر غري وأسطوانات

  ).1N2 و1N1( األلومنيوم
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P116  توجيه التعبئة  P116 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             رخصي

  :٥-١-٤ة الواردة يف بالتعبئ
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق مقاوم للماء والزيت

      بالستيك
      نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
      بالستيك منسوج مانع للتنخيل

  أوعية
   مقاوم للماء ليفي    كرتون
      معدن

      بالستيك
  صحائف

  لماء    ورق مقاوم ل
      ورق مشرب بالشمع

      بالستيك

  أكياس  غري ضرورية
  )5H1 ،5H2 ،5H3(    بالستيك منسوج 

  (5M2)    ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء 
 (5H4)    رقائق بالستيك 

  (5L2)    نسيج مانع للتنخيل 
  (5L3)    نسيج مقاوم للماء 

  صناديق
 (4A)    فوالذ 

  (4B)    ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر 

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
  (4C2)    خشب طبيعي، جدران مانعة للتنخيل 

  (4D)    خشب رقائقي 
  (4F)    خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي    كرتون
  (4H2)    بالستيك جامد 

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يئقخشب رقا
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  تنكات

  3A1)، (3A2فوالذ     
  3H1)، (3H2بالستيك 

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP61        أسـطوانات  م  اسـتخد اعند  ضرورية   العبوات الداخلية    كون، ال ت  ٠٣٣٢ و ٠٣٣١ و ٠٢٤١ و ٠٠٨٢يف حالة أرقام األمم املتحدة

  . كعبوات خارجيةمانعة للتسرب وبغطاء قابل للرتع 
PP62        املادة املتفجـرة    عندما توضع   ضرورية العبوات الداخلية  كونال ت ،  ٠٣٣٢ و ٠٣٣١ و ٠٢٤١ و ٠٠٨٢يف حالة أرقام األمم املتحدة 

  .يف مادة غري منفذة للسائل
PP63   غري منفذ ألسترات النتريك، ال تشترط العبوات الداخلية عندما توضع املادة يف بالستيك جامد٠٠٨١يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP64        5م أكيـاس  استخداعند ضرورية   العبوات الداخلية    تكون، ال   ٠٣٣١يف حالة رقم األمم املتحدةH2)5  أوH3 5) أوH4  كعبـوات 

  .خارجية
PP65  حمذوف 
PP66   ال تستخدم األكياس كعبوات خارجية٠٠٨١يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
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P130  توجيه التعبئة  P130 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  صناديق  غري ضرورية  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
 (4B)لومنيوم أ   

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP67             ٠٠٣٥ و ٠٠٣٤ و ٠٠١٩ و ٠٠١٨ و ٠٠١٦ و ٠٠١٥ و ٠٠١٠ و ٠٠٠٩ و ٠٠٠٦ينطبق ما يلي على أرقـام األمـم املتحـدة 
 ٠١٨٦ و ٠١٨٣ و ٠١٨٢ و ٠١٨١و ٠١٧١ و ٠١٦٩ و ٠١٦٨ و ٠١٣٨ و ٠١٣٧ و ٠٠٥٦ و ٠٠٤٨ و ٠٠٣٩ و ٠٠٣٨و
 ٠٣٠٠ و ٠٢٩٩ و ٠٢٩٧ و ٠٢٨٧ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨١و ٠٢٨٠ و ٠٢٥٤ و ٠٢٤٦ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٤ و ٠٢٤٣ و ٠٢٢١و
 ٠٤١٢ و ٠٣٧٠ و ٠٣٦٣ و ٠٣٦٢ و ٠٣٤٧ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٤ و ٠٣٢٩ و ٠٣٢٨ و ٠٣٢١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٠١و
رية واملتينة اليت    السلع املتفجرة الكب   :٠٥٠٢ و ٠٤٨٨ و ٠٤٥١ و ٠٤٣٨ و ٠٤٣٧ و ٠٤٣٦ و ٠٤٣٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٢٤و

 وسيليت أمان فعالتني على األقـل،        على تكون خمصصة عادة لالستخدام العسكري، بدون وسائل إشعاهلا أو بوسائل إشعال حتتوي           
 محاية وسائل اإلشعال من ظـروف       ب دافعة أو ذات دفع ذايت، جي      واتوعندما تكون هذه السلع مزودة حبش     . ميكن نقلها غري معبأة   

 علـى  ى الـيت جتـر  ٤واحلصول على نتيجة سالبة يف جمموعة االختبارات . أثناء ظروف النقل العاديةأن حتدث كن التنشيط اليت مي  
وميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة يف محاالت أو وضـعها يف            . ةأالسلعة غري املعبأة يدل على أنه ميكن النظر يف نقل السلع غري معب            

  .بة أخرىلة مناسناوصناديق شحن، أو أية وسيلة م
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P131  توجيه التعبئة  P131 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  ورق   
  بالستيك   
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  بكرات

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    

 (4H2) ، صلببالستيك
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين    
  (4G)  ليفيكرتون   

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP68   ال تستخدم األكياس والبكرات كعبوات داخلية٠٤٥٥ و٠٢٦٧ و٠٠٢٩يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  

  
P132(a)    توجيه التعبئة  P132(a)

  صاعق ر متفج على حيتوي الليفيمعدين أو من البالستيك أو الكرتونمغلق سلع تتكون من غـالف (
  )البالستيكبمربوطة  صاعقةأو تتكون من متفجرات 

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  صناديق  غري ضرورية  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2) دران مانعة للتنخيلجبخشب طبيعي    
  (4D)ائقي خشب رق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    
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P132(b)  توجيه التعبئة  P132(b) 
  )غالف مغلقسلع بدون (

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   

  خشب
  صحائف

  ورق   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    
  )4N(معدن آخر    
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)مانعة للتنخيل دران جبخشب طبيعي    
  (4D) يخشب رقائق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

 

P133  توجيه التعبئة  P133 
قـة   واألحكام اخلاصة املتعل   ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

   فاصلةاجزومزودة حب صواٍن
   ليفيكرتون   
  بالستيك   
  خشب   

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  صناديق
 (4A)فوالذ    
  (4B)لومنيوم أ   
  )4N(معدن آخر    
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  : إضايفاشتراط
  .بوات داخليةم الصواين كعاستخداال تكون األوعية ضرورية كعبوات وسيطة إال عند 

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP69   داخليةكعبوات، ال تستخدم الصواين ٠٣٠٦ و٠٢٦٨ و٠٢٢٥ و٠٢١٢ و٠٠٤٣يف حالة أرقام األمم املتحدة .  
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P134  توجيه التعبئة  P134 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  مقاومة للماء   

  أوعية
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  ألواح
  ج مموَّ ليفيكرتون   

  أنابيب
   ليفيكرتون   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2ن آخر معد   

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بالستيك 
  

P135  توجيه التعبئة  P135 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  ات الداخليةالعبو
  أكياس

  ورق   
  بالستيك   
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  صحائف
  ورق   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
   (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بالستيك 
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P136  توجيه التعبئة  P136 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  بالستيك   
  نسيج   
   ليفيونكرت   
  بالستيك   
  خشب   
  
  
  
  

حواجـز فاصلــة يف العبـوات      
  اخلارجية

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

    1H1)، (1H2بالستيك 
P137  توجيه التعبئة  P137 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤بئة الواردة يف     باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتع         يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  الستيك   ب

  صناديق
   ليفيكرتون   

  خشب
  أنابيب

   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   

حواجز فاصــلة يف الــعبوات      
  اخلارجية

  صناديق  يةغري ضرور
 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    

  (4H2) ، صلببالستيك
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP70        يف عبوات مفردة، يكون    ذات الشكل احملدد    ، عندما تعبأ العبوات     ٠٤٤١ و ٠٤٤٠ و ٠٤٣٩ و ٠٠٥٩ يف حالة أرقام األمم املتحدة
العبـوات  وعندما تعبأ ". THIS SIDE UP" "هذا اجلانب إىل فوق" ضع على العبوة عالمةالتجويف املخروطي متجها إىل حتت، وتو

  .العرضّييف أزواج، يوجه التجويفان املخروطيان إىل الداخل لتقليل تأثري النفث يف حالة االشتعال ذات الشكل احملدد 
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P138  توجيه التعبئة  P138 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف         باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء     يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)ادي خشب طبيعي ع   
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
  1A1)، (1A2فوالذ    
  1B1)، (1B2ألومنيوم  
 1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بالستيك 
  : إضايفاشتراط

  . العبوات الداخلية ضرورة الستعمالالف، حمكمة اإلغالقأطراف السلع إذا كانت 
  

P139  توجيه التعبئة  P139 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤ يف بالتعبئة الواردة
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  بالستيك   

  أوعية
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  بكرات
  صحائف

  ورق   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)لتنخيل دران مانعة لجبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F) خشب معاد التكوين   

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :عبئةأحكام خاصة تتعلق بالت

PP71        الًمـث  ،الـصاعق بإحكـام   فتيل  طرفَي ال  إغالق ب، جي ٠٢٩٠ و ٠٢٨٩ و ٠١٠٤ و ٠١٠٢ و ٠٠٦٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 
  . املرن بطريقة حمكمةالصاعقفتيل ال طريف تثبيت بوجي. باالستعانة بسدادة حمكمة حبيث ال ميكن تسرب املتفجر

PP72   يف ملفاتعندما تكونضرورية  العبوات الداخلية  تكون، ال٠٢٨٩ و٠٠٦٥يف حالة رقمي األمم املتحدة .  
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P140  توجيه التعبئة  P140 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  عبوات الوسيطةال  العبوات الداخلية

  أكياس
  بالستيك   
  وعيةأ

     خشب
  بكرات
  صحائف

  ورق كرافت   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)التكوين خشب معاد    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP73   كمة اإلغالقالعبوات الداخلية ضرورية إذا كانت األطراف حم  تكونال، ٠١٠٥يف حالة رقم األمم املتحدة.  
PP74        الشعيلة مغطاة بأنبوبة من الورق وطرفـا        حينما تكون   إال ،تكون العبوة مانعة للتنخيل   جيب أن   ،  ٠١٠١يف حالة رقم األمم املتحدة 

  .للرتعين قابلني ءبغطااألنبوبة مغطيني 
PP75   أو من معدن آخراأللومنيومأو الفوالذ من ، ال تستخدم الصناديق أو األسطوانات املصنوعة ٠١٠١يف حالة رقم األمم املتحدة .  

  
P141  توجيه التعبئة  P141 
 واألحكام اخلاصة املتعلقة ٣- ١-٤ و١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف يرخص

  :٥-١-٤ ة يفبالتعبئة الوارد
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

   مزودة حبواجز فاصلةصواٍن
  بالستيك   
  خشب   

حواجز فاصلة يف العبوات 
  اخلارجية

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)بيعي عادي خشب ط   
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
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P142  توجيه التعبئة  P142 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  اسأكي
  ورق   
  بالستيك   

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  صحائف
  ورق   

  زودة حبواجز فاصلةـ مصواٍن
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)ي خشب رقائق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
  (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  

P143  توجيه التعبئة  P143 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ت التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف            باستخدام العبوا  يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  ورق كرافت   
  بالستيك   
  نسيج   
  نسيج معاجل باملطاط   

  أوعية
   ليفيتونكر   
  معدن   
  بالستيك   

  خشب
  صوان مزودة حبواجز فاصلة

  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :اشتراط إضايف

  ).دوعاء من البالستيك داخل صندوق صل ()6HH2(بدالً من العبوات الداخلية واخلارجية املبينة أعاله، ميكن استخدام عبوات مركبة 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP76        مصممة بشكل ، عند استخدام عبوات معدنية، تكون هذه العبوات        ٠٤٩١ و ٠٤١٥ و ٠٢٧٢ و ٠٢٧١يف حالة أرقام األمم املتحدة
  .مينع خطر االنفجار نتيجة لزيادة الضغط الداخلي ألسباب داخلية أو خارجية
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P144  التعبئة توجيه  P144 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   

     خشب
  اجز فاصلة يف العبوات اخلارجيةحو

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    

  (4N)    معدن آخر
  مع بطانة معدنية  (4C1)خشب طبيعي عادي 

   مع بطانة معدنية(4D)خشب رقائقي    
  مع بطانة معدنية (4F)خشب معاد التكوين    
  (4H1)بالستيك ممدد    

 (4H2)   بالستيك جامد 
  طواناتأس
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :بالتعبئةيتعلق  خاص حكم

PP77    اليت تنشط باملـاء  األدواتويف حالة نقل .  محاية العبوات من دخول املاء إليهاجيب، ٠٢٤٩ و٠٢٤٨ يف حالة رقمي األمم املتحدة 
  . بوسيليت محاية مستقلتني على األقل ملنع دخول املاء إليهاود معبأة، تزغري
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P200 توجيه التعبئة  P200 

 عـالوة علـى ذلـك، اسـتيفاء     ،جيبو. ١-٦-١-٤الواردة يف املتعلقة بالتعبئة شتراطات العامة اال جيب استيفاء    ،يف حالة أوعية الضغط   
  ).MEGC( حاويات الغاز املتعددة العناصر خبصوص ٤-٢-٤االشتراطات العامة الواردة يف 

، وحاويـات الغـاز     ٢-٦الفصل  يسمح باستخدام األسطوانات واألنابيب وأوعية الضغط وحزم األسطوانات املصّنعة على النحو املبني يف              
ألحكام اخلاصـة   لوميكن  .  اجلداول التالية  يفبيناً  ، لنقل مادة حمددة عندما يكون ذلك م       ٥-٧-٦املتعددة العناصر املصّنعة على النحو املبني يف        

  .أن حتظر استخدام نوع معني من األسطوانات أو األنابيب أو أوعية الضغط أو حزم األسطواناتبعض املواد املتعلقة بتعبئة 
 )يف املليـون جزء  (٣م/ مل٢٠٠  يساوي قدارمب) ٥٠ت ق  (LC50 القاتل    النصفي أوعية الضغط، اليت حتتوي على مواد مسية تركيزها         )١(

وجيب تركيب وسائل لتنفيس الضغط على أوعية الـضغط         .  بوسيلة لتنفيس الضغط   ال ُتجهَّز  على النحو املبني يف اجلدول،       أو أقل 
 املدرج حتت رقم األمم املتحـدة       نتروز وأكسيد ال  ١٠١٣املستخدمة يف نقل ثاين أكسيد الكربون املدرج حتت رقم األمم املتحدة            

. سـتخدام ذلك السلطة املختصة يف بلد اال     طلبت  لضغط األخرى فيجب جتهيزها بوسائل لتنفيس الضغط إذا         أما أوعية ا  . ١٠٧٠
 نوع وسيلة تنفيس الضغط وأجهزة تصريف الضغط وقدرة وسائل          ستخدام، عند االقتضاء،  لد اال بالسلطة املختصة يف     حتدد   كذلك

  .تنفيس الضغط على التنفيس
 ٢ واملواد غري املدرجة يف الرتبة       ،)٢اجلدول  ( والغازات املسيَّلة واملذابة     ،)١اجلدول  (ية الغازات املضغوطة     اجلداول الثالثة التال   بنيت  )٢(

  :تضمنوهي ت). ٣اجلدول (
  رقم األمم املتحدة واسم املادة ووصفها وتصنيفها؛  )أ(  
   يف حالة املواد السمية؛،)٥٠ت ق (LC50 القاتلالنصفي  التركيز  )ب(  
  ؛"X"ملادة، اليت يرمز هلا باحلرف نقل اعية الضغط املسموح باستخدامها لأنواع أو  )ج(  
  مدة االختبار القصوى للتفتيش الدوري ألوعية الضغط؛  )د(  

فيما يتعلق بأوعية الضغط اليت تستخدم يف صنعها املواد املركبة، يكون تواتر الفحص الدوري خاضعاً ملا حتدده                  :مالحظة
  . هذه األوعيةدتاعتمالسلطة املختصة اليت 

  ضغط االختبار األدىن ألوعية الضغط؛  )ه(  
ال يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط االختبار يف احلاالت اليت          (مل األقصى ألوعية الضغط للغازات املضغوطة       االضغط الع   )و(

  ملسيَّلة واملذابة؛االختبار للغازات ا) ضغوط(امللء القصوى حسب ضغط ) نسب(أو نسبة ) مبيَّنةال تكون فيها القيمة 
  .بعينهااألحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة، املنطبقة على مادة   )ز(  

  :أي حال من األحوال، احلد املسموح به مبوجب االشتراطات التاليةيف ال يتجاوز ملء أوعية الضغط،   )٣(
تفرض القيود املتعلقة هبذا احلد     .  الضغط يف حالة الغازات املضغوطة، ال يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط االختبار ألوعية             )أ(

 ضغط  س°٦٥وال يتجاوز الضغط الداخلي عند      ". o"، حكم التعبئة اخلاص     )٤(األعلى على الضغط العامل مبوجب البند       
  ؛أي حال من األحواليف  ،االختبار

 ضغط االختبـار    س°٦٥ملستقر عند   يف حالة الغازات املسيَّلة العالية الضغط، تكون نسبة امللء حبيث ال يتجاوز الضغط ا               )ب(
  .ألوعية الضغط

يف اجلدول شريطة أن تستويف املعيار أعاله، باستثناء احلـاالت          ما ذكر   باستخدام ضغوط اختبار ونسب ملء غري       يسمح      
  :شريطة أن " o"، حكم التعبئة )٤(اليت ينطبق عليها البند 

   انطبق؛، حيثما"r"، حكم التعبئة اخلاص )٤(يستويف املعيار  '١'
  .أو يستويف املعيار أعاله يف مجيع احلاالت األخرى '٢'

  تابع على الصفحة التالية
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 
، حتسب نسبة امللء القصوى      ذات صلة  بشأهنا بيانات تاح   اليت ال ت    وخماليط الغازات  حالة الغازات املسيَّلة العالية الضغط    يف  و
"FR "على النحو التايل:  

FR = 8.5x10-4x dg x Ph 

  نسبة امللء القصوى  =  FR  حيث  
 dg  =   لتر/غرام) ( بار١، س°١٥عند (كثافة الغاز(  
Ph  =   بار(ضغط االختبار األدىن(  

  :القصوى على النحو التايل إذا كانت كثافة الغاز جمهولة، حتسب نسبة امللءو

FR =  
P   MM 10

R  338

h
- 3× ×

×  
  ىنسبة امللء القصو  =  FR  حيث  

 Ph =   بار(ضغط االختبار األدىن(  
MM  =  جزيء/غرام(لكتلة اجلزيئية ا(  
  : على النحو التايلRوحيسب ثابت الغاز 

R  =  8.31451 x 10-2 bar.l/mol.K  
  ؛يؤخذ مبتوسط الكتلة اجلزيئية وتراعى التركيزات احلجمية للمكونات املخعطبةيف حالة خماليط الغازات، و  

 ٩٥) عامل امللء (تعادل الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من املاء         جيب أن   سيَّلة املنخفضة الضغط،    يف حالة الغازات امل     )ج(
ميأل الغاز يف طوره السائل وعاء الضغط عنـد  جيب أال  وعالوة على ذلك، ؛س°٥٠  من كثافة الطور السائل عند       يف املائة 
) بالقيمـة املطلقـة   (عاء الضغط عن الضغط البخـاري       وال يقل ضغط االختبار لو    . س°٦٠ حىترارة  احل اتدرجارتفاع  

  ). بار١( كيلوباسكال ١٠٠ ناقصاً س°٦٥للسائل عند 
، حتسب نـسبة املـلء       وخماليط الغازات اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات ذات صلة         يف حالة الغازات املسيَّلة املنخفضة الضغط     و    

  :القصوى على النحو التايل
FR = (0.0032 x BP - 0.24) x d1 

  نسبة امللء القصوى  =  FR  حيث  
        BP =   درجة كلفن(نقطة الغليان(  
        d1  =   ل/كغ(كثافة السائل عند نقطة الغليان(  

، األستيلني اخلايل من املذيب،     ٣٣٧٤، األستيلني املذاب، ويف حالة رقم األمم املتحدة         ١٠٠١يف حالة رقم األمم املتحدة      و  )د(
  ."p" اخلاص ، حكم التعبئة)٤(انظر البند 

  :األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة  )٤(
  التوافق املادي   
    a:  ال تستخدم أوعية الضغط املصنوعة من سبائك األلومنيوم.  
    b:  نحاسيةالصمامات ال ال تستخدم.  
    c:   يف املائة ٦٥ال تتجاوز نسبة النحاس يف األجزاء املعدنية املالمسة للمحتويات .  
    d:  م أوعية الضغط الفوالذية، ال يسمح إال باألوعية اليت حتمل العالمة عنـد استخدا"H " ع (٤-٧-٢-٢-٦وفقاً للفقرة.(  
  )جزء يف املليون (٣م/ مل٢٠٠) ٥٠ت ق ( القاتل النصفيللمواد السمية اليت ال تتجاوز نسبة تركيزهاشتراطات ا  
    k:  حمتجِزة للضغط، تطابق لولبتها لولبة خمارج الصماماتغاز خمارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الُتجهَّز ،.  

  تابع على الصفحة التالية
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 
 التوصـيل  أنبوب   يفرغ ،بعد امللء و. أثناء النقل يكون مغلقا   وزمة  احلعلى كل أسطوانة داخل     فردي  ركب صمام   يو

  .سديغسل وياملتشعب و
، فلور مضغوط، بصمامات عازلـة علـى جمموعـات    ١٠٤٥حتتوي على رقم األمم املتحدة  ميكن تزويد احلزم اليت     

  . لتراً، وذلك بدالً من تركيب صمام عازل على كل أسطوانة١٥٠ ال تتجاوز سعتها املائية اإلمجالية أسطوانات
، وأن ال  بار٢٠٠ ل جيب أن يكون ضغط اختبار األسطوانات الفردية واألسطوانات الداخلة يف حزمة أكرب أو مساوياً             

اليت ال تفـي هبـذا      الفردية  وتنقل األسطوانات   .  مم للفوالذ  ٢ مم لسبيكة األلومنيوم أو      ٣,٥يقل مسك اجلدار عن     
وجيب . Iالشرط يف عبوة خارجية جامدة حتمي األسطوانة وجتهيزاهتا بدرجة كافية وتفي مبستوى أداء جمموعة التعبئة                

  .القيمة اليت حتددها السلطة املختصةعن مسك جدار أوعية الضغط أال يقل 
  . الضغط على أوعية الضغطخفيفركب وسيلة لتوال ت

  . لترا٨٥ًوال تتجاوز السعة املائية القصوى لألسطوانات الفردية ولألسطوانات الداخلة يف حزمة 
اء الضغط إما بلولـب     جيب أن يكون كل صمام متيناً حبيث يصمد لضغط االختبار يف وعاء الضغط، وموصوال مباشرة بوع               

  .)ISO (املنظمة الدولية لتوحيد املقاييساليت وضعتها 2:2001-10692مستدق وإما بوسيلة أخرى تفي باشتراطات الرقم 
  . إما من نوع عدمي احلشية وحباجز عدمي الثقوب، وإما من نوع مينع التسريب عن طريق العبوة أو عربهاالصمامويكون 

  .ئه للتأكد من عدم التسربوخيترب كل وعاء ضغط بعد مل
  تنطبق على الغازات حتديداًأحكام   

l:          أيضاً يف عبوات زجاجية حمكمـة الـسد أو يف           ته جيوز تعبئ  ١٠٤٠أكسيد األثيلني املدرج حتت رقم األمم املتحدة 
تويف  أو اخلـشب أو املعـدن تـس         الليفي  مناسبة يف صناديق من الكرتون     واد توسيد عبوات داخلية معدنية مزّودة مب    

 غ، يف حني أن أقصى      ٣٠وأقصى كمية مسموح هبا يف أية عبوة داخلية زجاجية هي           . Iمستوى أداء جمموعة التعبئة     
وبعد امللء، جيب التأكد من أن العبوة الداخليـة مانعـة      .  غ ٢٠٠كمية مسموح هبا يف أية عبوة داخلية معدنية هي          

وملدة كافية، لضمان حتقيق ضغط داخلي يعادل الضغط        للتسرب بوضعها يف حوض ماء ساخن بدرجة حرارة كافية،          
  . كغ٢,٥وال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى يف أية عبوة خارجية . س°٥٥البخاري ألكسيد األثيلني عند 

m:   بار٥متأل أوعية الضغط حبيث ال يتجاوز الضغط العامل .  
n:   كغ من الغاز٥ أكثر من زم على حتتوي األسطوانات واألسطوانات الفردية املدرجة يف حأالجيب .  

، مقسمة إىل جمموعات من     ١٠٤٥وعندما تكون احلزم اليت حتتوي على فلور مضغوط، مشار إليه برقم األمم املتحدة               
  .  كغ من الغاز٥ جيب أالَّ حتتوي كل جمموعة على أكثر من "k"األسطوانات وفقاً حلكم التعبئة اخلاص 

o:  الاحل أيا كانتنة يف اجلدول للضغط العامل أو نسبة امللء جيب عدم جتاوز القيمة املبي.  
p:    ـ  املـشار إليـه    األستيلني املـذاب     حالةيف ، ويف حالـة األسـتيلني اخلـايل مـن          ١٠٠١رقم األمـم املتحـدة      ب

تتجاوز قيمة الضغط    وال. متجانسةية  أحاد، متأل األسطوانات مبادة مسامية      ٣٣٧٤رقم األمم املتحدة    ب املشار إليه  املذيب
-ISO 3807  املعيـار أو ISO 3807-1:2000  أو القيم املبينـة يف املعيـار  يف املوافقةالعامل وكمية األستيلني القيم احملددة 

  .ما ينطبق، حسب2:2000
 أو مـن    األسـيتون  ، حتتوي األسطوانات على كمية من     ١٠٠١يف حالة األستيلني املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة          

ما  حـسب ISO 3807-2:2000 أو املعيـار  ISO 3807-1:2000انظر املعيـار  (مذيب مناسب على النحو املبني يف املوافقـة 
  . الضغط، أو املربوطة كل منها باألخرى، تنقل وهي يف وضع عموديخفيف؛ واألسطوانات املزودة بوسيلة لت)ينطبق

  .ISO 3807-2:2000بار فإنه ينطبق فقط على األسطوانات املستوفية للمعيار  ٥٢أن يكون ضغط االختبار  اشتراطأما 
q:                     تركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز على صمامات أوعية الضغط اليت حتتوي علـى الغـازات التلقائيـة

.  التلقائية االشـتعال     من املركبات    يف املائة   ١االشتعال أو خماليط الغازات اللهوبة اليت حتتوي على نسبة تزيد على            
 يف حزمة، يركب صمام على كل وعاء ضغط، ويكون الصمام مغلقاً أثناء النقـل،            هذه  الضغط ُتجَمع أوعية وعندما  

 . على خمارج صمامات أنبوب التجميع املتشعب       الغاز، حافظة للضغط   كما تركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب      
 .غاز ذات لولبة تطابق لولبة خمارج الصماماتوتكون السدادات واألغطية املانعة لتسرب ال
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 
r:    تكون نسبة ملء هذا الغاز حمدودة حبيث إذا حدث حتلل كامل، ال يتجاوز الضغط ثلثي ضـغط االختبـار                    أنجيب 

  .لوعاء الضغط
ra :  ًمبوجب الشروط التالية هذا الغاز يف كبسوالت ئةتعب جيوز أيضا:  

   غ يف الكبسولة الواحدة؛١٥٠أال تتجاوز كتلة الغاز   ) أ(
 أن ختلو الكبسوالت من أعطال حتط من متانتها؛  ) ب(
) من غطاء أو ُتَوْيج أو ختم أو رباط أو ما إىل ذلـك            (أن ُيكفَل منع وسيلة اإلغالق للتسرب بوسيلة إضافية           ) ج(

  ء النقل؛من شأهنا منع أي تسرب عرب وسيلة اإلغالق أثنا
  . كغ٧٥أن توضع الكبسوالت يف عبوة خارجية متينة مبا فيه الكفاية؛ وجيب يف العبوة أال يفوق وزهنا   )  د(

s:  من الشروطتستويف أوعية الضغط املصنوعة من سبائك األلومنيوم ما يلي :  
  أن تكون مزودة بصمامات من حناس أصفر أو فوالذ ال يصدأ؛  -   
  .، وأال تكون ملوثة بالزيتISO 11621:1997  وفقاً للمعيارُتنظَّفأن   -   

t:  'مم٣ اجلدران يف أوعية الضغط عن كقل مسيال   '١ .  
  .جيب التأكد قبل عملية النقل من أن الضغط مل يرتفع بسبب إمكانية تولد اهليدروجني  '٢'   

   الدوريالفحص  
u:          غط املصنوعة من سبائك األلومنيـوم عنـدما         سنوات ألوعية الض   ١٠جيوز متديد الفترة بني االختبارات الدورية إىل

  .ISO 7866:1999تكون سبيكة وعاء الضغط قد أخضعت الختبار التآكل نتيجة لإلجهاد وفقاً للمعيار 
v:        سنة لألسطوانات الفوالذية إذا وافقت على ذلك الـسلطة          ١٥ الدوري إىل    الفحصجيوز متديد الفترة بني عمليات 

  .املختصة يف بلد االستخدام
  وللمخاليط) غ م أ" (غري حمددة على حنو آخر"اشتراطات ألوصاف   

z:     لمحتويات، وال تتفاعل معها على حنو يشكل مركبات ضـارة أو           ل موائمة وتوابعها أوعية الضغط    صنعتكون مواد
  .خطرة

  .ذات الصلة) ٣(ضغط االختبار ونسبة امللء وفقاً الشتراطات البند حيسب 
 يف أنابيب أو أوعيـة      ٣م/ مل ٢٠٠ (LC50)) ٥٠ت ق (القاتل  النصفي  يت ال يتجاوز تركيزها     ال تنقل املواد السمية ال    

غري أنه ميكن نقـل خملـوط       ". k"ضغط أو حاويات غاز متعددة العناصر، وتستويف هذه املواد حكم التعبئة اخلاص             
  . أوعية ضغط يف١٩٧٥حتت رقم األمم املتحدة املدرج أكسيد النتريك ورابع أكسيد ثنائي النتروجني 

بالنسبة ألوعية الضغط احملتوية على غازات تلقائية االشتعال أو خمـاليط           " q"تستوىف اشتراطات حكم التعبئة اخلاص      
  .   من مركبات تلقائية االشتعال يف املائة ١غازات هلوبة حتتوي على أكثر من 

وجيب ضمان اسـتقرار املـواد أو       . أثناء النقل ) لأي البلمرة أو االحنال   ( الالزمة ملنع التفاعالت اخلطرة      التدابريتتخذ  
  .إضافة عامل مانع للتفاعل إذا اقتضت الضرورة

، يراعى أن يكـون     ١٩١١املدرج حتت رقم األمم املتحدة      " B2H6"عند ملء املخاليط اليت حتتوي على ثنائي بوران         
  .ل ثنائي البوران متاماًوعاء ثلثي ضغط االختبار، إذا احنالمستوى الضغط حبيث ال يتجاوز الضغط يف 

، أو املخاليط األخرى اليت حتتـوي  ٢١٩٢يف حالة املخاليط اليت حتتوي على اجلرمان املدرج حتت رقم األمم املتحدة  
 من اجلرمـان يف   يف املائة٢٨ من اجلرمان يف اهليدروجني أو النيتروجني أو ما يصل إىل  يف املائة ٣٥على ما يصل إىل     

 جيب أن يكون امللء حىت مستوى ضغط ال يتجاوز ثلثي ضغط االختبار لوعـاء الـضغط، إذا                  اهلليوم أو األرغون،  
  .حدث احنالل كامل للجرمان
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املضغوطة: ١اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  
  

ا
لتركيز القاتل مل

م/ ٣
  

أسطوانات
  

أنابيب
  

أو
عية

 ضغط
حزم أسطوانات  

  
حاويات غازات متعددة العناصر

  

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
)أ(

  

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

 

األحكام اخلاصة املتعلقةبالتعبئة
  

٢-٢  هواء، مضغوط ١٠٠٢    X X X X X ١٠    

٢-٢  أرغون، مضغوط ١٠٠٦    X X X X X ١٠    

٣-٢  أول أكسيد الكربون، مضغوط ١٠١٦  ٣ ٧٦٠ ١-٢ X X X X X ٥   u 
٣-٢  غاز الفحم، مضغوط ١٠٢٣  ٢٫١  X X X X X ٥    

١٠٤٥ 
٣-٢  فلور، مضغوط  ١-٥ 

٨ 
١٨٥ X   X  ٣٠ ٢٠٠ ٥ a, k  

n, o 

٢-٢  هليوم، مضغوط ١٠٤٦    X X X X X ١٠    
١-٢  هيدروجني، مضغوط ١٠٤٩    X X X X X ١٠   d 

٢-٢  كْريبتون، مضغوط ١٠٥٦    X X X X X ١٠    
٢-٢  نيون، مضغوط ١٠٦٥    X X X X X ١٠    

٢-٢  نتروجني، مضغوط ١٠٦٦    X X X X X ١٠    

٣-٢  غاز النفط، مضغوط ١٠٧١  ١-٢  X X X X X ٥    
٢-٢  أكسجني، مضغوط ١٠٧٢  ١-٥  X X X X X ١٠   s 

رابع فوسفات سداسي أثيل  ١٦١٢
  ز مضغوط، خملوطوغا

٣-٢    X X X X X ٥   z 

١٦٦٠ 
٣-٢  أكسيد النتريك، مضغوط  ١-٥ 

٨ 
١١٥ X   X  ٣٣ ٢٢٥ ٥ k  o 

  غاز مضغوط، مسي، هلوب، ١٩٥٣
  غ م ا

٣-٢  ٥ ٠٠٠ ≤ ١-٢ X X X X X ٥   z 

١-٢  أغاز مضغوط، هلوب، غ م  ١٩٥٤    X X X X X ١٠   z 

٣-٢  أغاز مضغوط، مسي، غ م  ١٩٥٥   ≥ ٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

٢-٢  أغاز مضغوط، غ م  ١٩٥٦    X X X X X ١٠   z 
١-٢  ديوتريوم، مضغوط ١٩٥٧    X X X X X ١٠   d 

كربونية هيدروخملوط غازات  ١٩٦٤
  أمضغوطة،غ م 

١-٢    X X X X X ١٠   z 

ميثان، مضغوط أو غاز طبيعي  ١٩٧١
  مضغوط عايل احملتوى من امليثان

١-٢    X X X X X ١٠    

  ـــــــــــــ
 . ثلثي ضغط االختبار التشغيلضغط ز يتجاوجيب أال،  التشغيلإذا مل ترد بيانات يف عمودي ضغط االختبار وضغط  )أ(  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 
  الغازات املضغوطة: ١      اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

  

ا
لتركيز القاتل مل

م/ ٣
  

أسطوانات
  

أنابيب
  

أو
عية

 ضغط
حزم أسطوانات  

  

حاويات غازات متعددة العناصر
  

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
)أ(

  

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

٢٠٣٤ 
هيدروجني وخملوط ميثان، 

  مضغوط 
١-٢   X X X X X ١٠   d 

٢١٩٠ 
ريد األكسجني، ثاين فلو
  مضغوط

١-٥ ٣-٢ 

٨ 

٦-٢ X   X  ٣٠ ٢٠٠ ٥ a, k  

n, o 

٣١٥٦ 
. م. غغاز مضغوط، مؤكسد، 

  .أ
١-٥ ٢-٢  X X X X X ١٠   z 

٣٣٠٣ 
غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، 

  .أ. م. غ
٥ ٠٠٠≤ ١-٥ ٣-٢ X X X X X ٥   z 

٣٣٠٤ 
. غغاز مضغوط، مسي، أكال، 

  .أ. م
٥ ٠٠٠≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   z 

غاز مضغوط، مسي، هلوب،  ٣٣٠٥
  .أ . م.أكال، غ

١-٢ ٣-٢ 

٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

غاز مضغوط، مسي، مؤكسد،  ٣٣٠٦
  .أ . م.أكال، غ

١-٥ ٣-٢ 

٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

  .رثلثي ضغط االختبا لتشغيلا ضغط ز يتجاوجيب أالمل، اإذا مل ترد بيانات يف عمودي ضغط االختبار والضغط الع  )أ(  
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

 ٦٠ ١٠  X   X   ١-٢  أستيلني، مذاب  ١٠٠١

٥٢ 

 c, p 

 b ٠٫٥٣ ٣٣ ٥ X X X X X ٤ ٠٠٠ ٨ ٣-٢  نشادر ال مائي  ١٠٠٥

 ٢٢٥ ٥ X X X X X ٣٨٧ ٨ ٣-٢  ثالثي فلوريد البورون  ١٠٠٨

٣٠٠ 

٠٫٧١
٥ 

٠٫٨٦ 

a  
 

 غاز تربيد (برومو ثالثي فلوروميثان      ١٠٠٩
R 13B1(  

٢-٢   X X X X X ٤٢ ١٠ 

١٢٠ 

٢٥٠ 

١٫١٣ 

١٫٤٤ 

١٫٦٠ 

 

 

 

 - ٢، ١(بوتادايينــات، مثبتــة   ١٠١٠
  أو) بوتاداين

١-٢   X X X X X ٠٫٥٩ ١٠ ١٠  

)  بوتاداين -٣،  ١(بوتادايينات، مثبتة    ١٠١٠
  أو

١-٢   X X X X X ٠٫٥٥ ١٠ ١٠  

ــاليط  ١٠١٠ ــات خمــ بوتادايينــ
كربونات، مثبتة، حتتوي أكثر    هيدروو

   بوتاداييناتيف املائة ٤٠من 

١-٢   X X X X X ١٠   z  v 

 v ٠٫٥٢ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  بوتان  ١٠١١

 z ٠٫٥٠ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) خماليط البوتيلينات ( بوتيلني ١٠١٢

  ٠٫٥٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) بوتيلني - ١(بوتيلني ١٠١٢

  ٠٫٥٥ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) بوتيلني -٢- سيس(بوتيلني  ١٠١٢

  ٠٫٥٤ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  ) بوتيلني -٢- ترانس(بوتيلني  ١٠١٢

 ١٩٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢  ثاين أكسيد كربون  ١٠١٣

٢٥٠ 

٠٫٦٨  
٠٫٧٦ 

 

 ١-٥ ٣-٢  كلور  ١٠١٧

٨ 

٢٩٣ X X X X X ١٫٢٥ ٢٢ ٥ a 

غـاز (ي فلوروميثان   ـ ثنائ وروـكل  ١٠١٨
  )R 22 تربيـد

٢-٢   X X X X X ١٫٠٣ ٢٧ ١٠  

غاز (ي فلوروإيثان   ـكلـورو مخاس   ١٠٢٠
  )R 115 تربيد

٢-٢   X X X X X ١٫٠٥ ٢٥ ١٠  
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

ـ  ر -٢،  ٢،  ٢،  ١- كلورو -١  ١٠٢١ اعي ب
  )R 124 دـغاز تربي(فلوروإيثان 

٢-٢   X X X X X ١٫٢٠ ١١ ١٠  

غاز تربيد   (و ميثان كلورو ثالثي فلور    ١٠٢٢
(R 13 

٢-٢   X X X X X ١٠٠ ١٠  
١٢٠ 

١٩٠ 

٢٥٠ 

٠٫٨٣ 

٠٫٩٠ 

١٫٠٤ 

١٫١١ 

 

 u ٠٫٧٠ ١٠٠ ٥ X X X X X ٣٥٠ ١-٢ ٣-٢  سيانوجني  ١٠٢٦

  ٠٫٥٥ ١٨ ١٠ X X X X X   ١-٢  )سيكلوبروبان(بروبان حلقي   ١٠٢٧

غاز (ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان       ١٠٢٨
  )R 12 دـتربي

٢-٢   X X X X X ١٫١٥ ١٦ ١٠  

 غاز تربيد (ثنائي كلورو فلوروميثان      ١٠٢٩
R 21( 

٢-٢   X X X X X ١٫٢٣ ١٠ ١٠  

 غاز تربيد ( ثنائي فلوروايثان    -١،١  ١٠٣٠
R 152a(  

١-٢    X X X X X  ٠٫٧٩ ١٦ ١٠  

 b ٠٫٥٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني ثنائي مثيل، ال مائي  ١٠٣٢

  ٠٫٥٨ ١٨ ١٠ X X X X X   ١-٢  اثري ثنائي مثيل  ١٠٣٣

 ٩٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  إيثان ١٠٣٥

١٢٠ 

٣٠٠ 

٠٫٢٥ 

٠٫٣٠ 

٠٫٤٠ 

 

 b ٠٫٦١ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني أثيل  ١٠٣٦

  a, ra ٠٫٨٠ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  كلوريد أثيل  ١٠٣٧
  ٠٫٦٤ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أثري مثيل أثيل ١٠٣٩

ـ       ١٠٤٠  ىـأكسيد أثيلني مع نتروجني حت
)  بار ١٠( ميغاباسكال   ١لي  كضغط  
  س˚٥٠ عند

٢ ٩٠٠ ١-٢ ٣-٢  X X X X X ٠٫٧٨ ١٥ ٥ L 

أكسيد األثـيلني وثـاين أكـسيد         ١٠٤١
  علـى  وط حيتوي ـون، خمل ـالكرب

 يف  ٩زيد على   تأكسيد األثيلني بنسبة    
   يف املائة٨٧وال تتجاوز  املائة

١-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 

٢٥٠ 

٠٫٦٦ 

٠٫٧٥ 
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

 b, z   ٥  X  X X   ٢-٢  ري حملول، به نشادر حرمساد نشاد  ١٠٤٣

 a, d ١٫٥١ ٦٠ ٥ X X X X X ٢ ٨٦٠ ٨ ٣-٢  بروميد اهليدروجني، ال مائي ١٠٤٨

 ١٠٠ ٥ X X X X X  ٢ ٨١٠ ٨ ٣-٢  كلوريد اهليدروجني، ال مائي ١٠٥٠

١٢٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٠٫٣٠ 

٠٫٥٦ 

٠٫٦٧ 

٠٫٧٤ 

a, d 

a, d 

a, d 

a, d 

 d, u ٠٫٦٧ ٤٨ ٥ X X X X X ٧١٢ ١-٢ ٣-٢  كربيتيد اهليدروجني ١٠٥٣

  ٠٫٥٢ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أيسو بوتيلني  ١٠٥٥

غازات مسيلة غري هلوبة مضاف إليها       ١٠٥٨
نتروجني أو ثاين أكسيد كربـون أو       

  هواء

٢-٢   X X X X X ١٠ Test pressure = 

1.5 x working 

pressure 

 

 أسـتيلني وبــروبادايني،     لـمثي  ١٠٦٠
   أو ثبتخملوط م

١-٢   X X X X X ١٠   c  z  

 أسـتيلني وبــروبادايني،     لـمثي 
 يف  ١بروبادايني مـع     (خملوط مثبت 

   ) أستلنيل مثي يف املائة٤إىل املائة 

١-٢   X X X X X ٠٫٥٢ ٢٢ ١٠ c 

 b ٠٫٥٨ ١٣ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني مثيل، ال مائي  ١٠٦١

 a ١٫٥١ ١٠ ٥ X X X X X ٨٥٠  ٣-٢   بروميد مثيل  ١٠٦٢

 دـاز تربي ـغ(ل  ـد مثي ــكلوري  ١٠٦٣
R 40(  

١-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ١٠ a 

  d, u ٠٫٧٨ ١٠  ٥ X X X X X ١ ٣٥٠ ١-٢ ٣-٢  مركبتان مثيل  ١٠٦٤
 رابع أكـسيد ثنـائي النتـروجني        ١٠٦٧

  )ثاين أكسيد النتروجني(
١-٥ ٣-٢ 

٨ 

١١٥ X  X X  ١٫٣٠ ١٠ ٥ k  

 k ١٫١٠ ١٣ ٥  X   X ٣٥ ٨ ٣-٢  كلوريد نتروسيل ١٠٦٩

 ١٨٠ ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢   أكسيد نتروز ١٠٧٠

٢٢٥ 

٢٥٠ 

٠٫٦٨ 

٠٫٧٤ 

٠٫٧٥ 

 

 v, z   ١٠ X X X X X   ١-٢  ة، مسّيلات نفطغاز  ١٠٧٥

 a  k ١٫٢٣ ٢٠ ٥  X  X X ٥ ٨ ٣-٢  فوسجني  ١٠٧٦
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

  ٠٫٤٣ ٢٧ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبيلني  ١٠٧٧

 z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  .أ. م. غاز تربيد، غ  ١٠٧٨

  ١٫٢٣ ١٢ ٥ X X X X X ٢ ٥٢٠ ٨ ٣-٢   الكربيتدثاين أكسي  ١٠٧٩

 ٧٠ ١٠  X X X X X   ٢-٢  سادس فلوريد الكربيت  ١٠٨٠

١٤٠ 

١٦٠ 

١٫٠٦ 

١٫٣٤ 

١٫٣٨ 

 

 

 m, o  ٢٠٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  رباعي فلورو أثيلني، مثبت ١٠٨١

مثبـت  ثالثي فلوروكلورو أثـيلني،       ١٠٨٢
  )R 1113 غاز تربيد(

٢ ٠٠٠ ١-٢ ٣-٢ X X X X X ١٫١٣ ١٩ ٥ u 

 b ٠٫٥٦ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني ثالثي مثيل، ال مائي  ١٠٨٣

 a ١٫٣٧ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  مثبتبروميد الفاينيل،   ١٠٨٥

 a ٠٫٨١ ١٢ ١٠ X X X X X   ١-٢  د الفاينيــل، مثبتــكلوري  ١٠٨٦

  ٠٫٦٧ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  تثري مثيل الفاينيل، مثبأ  ١٠٨٧

ـ    ١٥٨١ د املثيـل،   ـكلوروبيكرين وبرومي
  خملوط

٨٥٠  ٣-٢ X X X X X ١٫٥١ ١٠ ٥ a 

ـ   ١٥٨٢ د املثيـل،   ـلوروبيكرين وكلوري
  خملوط

٣-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ٥ a 

 k ١٫٠٣ ٢٠ ٥  X   X ٨٠ ٨ ٣-٢  كلوريد سيانوجني، مثبت ١٥٨٩

 a ١٫١٩ ١٠ ٥ X X X X X ٢ ٥٤١ ٨ ٣-٢  ثالث كلوريد البورون ١٧٤١

 ١-٥ ٣-٢  ثالث فلوريد الكلور ١٧٤٩

٨ 

٢٩٩ X X X X X ١٫٤٠ ٣٠ ٥ a 

غـاز  (ن  ـي فلوروالربوبيلي ـسداس  ١٨٥٨
  )R 1216 تربيد

٢-٢   X X X X X ١٫١١ ٢٢ ١٠  

 ٢٠٠ ٥ X X X X X ٤٥٠ ٨ ٣-٢  رابع فلوريد السليكون ١٨٥٩

٣٠٠ 

٠٫٧٤ 

١٫١٠ 

a 

 A ٠٫٦٤ ٢٥٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  ثبتفلوريد الفاينيل، م ١٨٦٠

 d, k, o ٠٫٠٧ ٢٥٠ ٥  X   X ٨٠ ١-٢ ٣-٢  ديبوران  ١٩١١
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 
  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة االختبار بالسنوات

  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

ل وكلوريـد املثـيلني،     ـكلوريد املثي   ١٩١٢
  خملوط

١-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ١٠ a  

أكسيد أثيلني وثاين أكسيد كربـون،       ١٩٥٢
ط ال تزيد فيه نسبة أكسيد أثيلني       خملو

   يف املائة٩على 

٢-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 

٢٥٠ 

٠٫٦٦ 

٠٫٧٥ 

 

 -٢ ،٢ ،١ ،١- ثنائي كلورو    -٢،  ١ ١٩٥٨
 )R 114 غاز تربيد(يثان إرباعي فلورو

٢-٢   X X X X X ١٫٣٠ ١٠ ١٠  

غاز تربيد  ( ثنائي فلورو أثيلني     -١،  ١ ١٩٥٩
(R 1132a 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٧ ٢٥٠ ١٠  

 ٢٢٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  أثيلني ١٩٦٢

٣٠٠ 

٠٫٣٤ 

٠٫٣٨ 

 

 

 كربوين خملوط، مـسّيل،     هيدروغاز    ١٩٦٥
  .أ. م. غ

١-٢   X X X X X ١٠   v, z 

 z   ٥ X X X X X   ٣-٢  مبيد غازي للحشرات، مسي،غ م أ ١٩٦٧

 z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  مبيد غازي للحشرات،غ م أ ١٩٦٨

 v ٠٫٤٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  تانأيسوبو  ١٩٦٩

ـ ورو ثنائ ـكل  ١٩٧٣ ي فلوروميثـان،   ــ
وكلورو مخاسي فلوروإيثان، خملوط ذو     
درجة غليان ثابتة تبلغ فيه نسبة كلورو       

  يف املائـة   ٤٩ثنائي فلوروميثان حنـو     
 )R 502 غاز تربيد(

٢-٢   X X X X X ١٫٠١ ٣١ ١٠  

ورو ثنائي فلوروبرومو ميثـان     ــكل  ١٩٧٤
 )R 12B1 از تربيدغ(

٢-٢   X X X X X ١٫٦١ ١٠ ١٠  

أكسيد النتريـك ورابـع أكـسيد        ١٩٧٥
خملـوط أكـسيد    (النتروجني، خملوط   

  )النتريك وثاين أكسيد نتروجني

١-٥ ٣-٢  
٨ 

١١٥ X  X X  ٥   k, z 

از تربيد  ـغ(ن حلقي   مثاين فلوروبوتا   ١٩٧٦
RC 318(  

٢-٢   X X X X X ١٫٣٢ ١١ ١٠   

 v ٠٫٤٣ ٢٣ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبان  ١٩٧٨
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 
  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة االختبار بالسنوات

  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

 ٢٠٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢ R 14)غاز تربيد (رباعي فلورو ميثان  ١٩٨٢

٣٠٠ 

٠٫٧١ 
٠٫٩٠  

 

 ثالثــي -٢،٢،٢- كلــورو -١ ١٩٨٣
  )R 133a غـاز تبـريد(فلوروإيثان 

٢-٢    X X X X X ١٫١٨ ١٠ ١٠  

 غـاز تربيـد   ( ثالثي فلورو ميثـان      ١٩٨٤
R 23(  

٢-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 
٢٥٠ 

٠,٨٨ 
٠٫٩٦ 

 

غـاز ( ثالثي فلوروإيثان    -١،  ١،  ١ ٢٠٣٥
 R 143a)تربيـد 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٣ ٣٥ ١٠  

  ١٫٢٨ ١٣٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢  زينون ٢٠٣٦
  ٠٫٥٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢   ثنائي مثيل بروبان-٢، ٢ ٢٠٤٤
حملول نشادر، كثافة نسبية أقل مـن        ٢٠٧٣

   املاء يف س°١٥  عند ٠,٨٨٠
٢-٢            

 ولكن أقـل     يف املائة  ٣٥مع أكثر من     
   نشادر يف املائة٤٠من 

   X X X X X ٠٫٨٠ ١٠ ٥ b 

 ولكن أقـل     يف املائة  ٤٠مع أكثر من     
   نشادر يف املائة٥٠من 

   X X X X X ٠٫٧٧ ١٢ ٥ b  

  d, k ١٫١٠ ٤٢ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  أرسني ٢١٨٨
  ١-٢ ٣-٢  ثنائي كلورو إيثان  ٢١٨٩

٨ 
٣١٤  X X X X X ١٠ ٥  

١٫٠٨ 
٠٫٩٠ 
٢٠٠ 

a 

 u ١٫١٠ ٥٠ ٥ X X X X X ٣٠٢٠  ٣-٢  فلوريد السلفوريل ٢١٩١

 d, q, r ٠٫٠٦٤ ٢٥٠ ٥ X X X X X  ٦٢٠ ١-٢ ٣-٢  جرمان ٢١٩٢
غـاز تربيـد    (سداسي فلورو إيثـان      ٢١٩٣

R 116(  
٢-٢   X X X X X ١٫١٣ ٢٠٠ ١٠  

 k ١٫٤٦ ٣٦ ٥  X   X ٥٠ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد السلينيوم  ٢١٩٤

 K ١٫٠٠ ٢٠ ٥  X   X ٢٥ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد التلوريوم ٢١٩٥
 a, k ٣٫٠٨ ١٠ ٥  X   X  ١٦٠ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد التنغسنت ٢١٩٦

 a, d ٢٫٢٥ ٢٣ ٥ X X X X X ٢٨٦٠ ٨ ٣-٢  يوديد اهليدروجني، ال مائي ٢١٩٧

 ٢٠٠ ٥  X   X ١٩٠ ٨ ٣-٢  خامس فلوريد الفسفور ٢١٩٨
٣٠٠ 

٠٫٩٠ 
١٫٢٥ 

k  
k 

 ٢٢٥ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  فوسفني ٢١٩٩
٢٥٠ 

٠٫٣٠ 
٠٫٤٥  

d, k, q 
d, k, q 
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 
  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة االختبار بالسنوات

  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

  ٠٫٥٠ ٢٢ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبادايني، مثبت ٢٢٠٠
 k ١٫٦٠ ٣١ ٥  X   X ٢ ١-٢ ٣-٢  سيلينيد اهليدروجني، ال مائي ٢٢٠٢
 ٢٢٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  سيالن ٢٢٠٣

٢٥٠ 
٠٫٣٢ 
٠٫٣٦ 

q 
q 

 u ٠٫٨٧ ٣٠ ٥ X X X X X ١ ٧٠٠ ١-٢ ٣-٢  كربيتيد الكربونيل ٢٢٠٤
 ٢٠٠ ٥ X X X X X ٣٦٠ ٨ ٣-٢  فلوريد الكربونيل  ٢٤١٧

٣٠٠ 
٠٫٤٧ 
٠٫٧٠ 

 
 

 a, k  ٠٫٩١ ٣٠ ٥  X   X ٤٠ ٨ ٣-٢  رابع فلوريد الكربيت ٢٤١٨
  ١٫١٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  برومو ثالثي فلورو أثيلني ٢٤١٩
  ١٫٠٨ ٢٢ ٥ X X X X X ٤٧٠ ٨ ٣-٢  أسيتونسداسي فلورو ٢٤٢٠
  ١-٥ ٣-٢  ثالث أكسيد النتروجني ٢٤٢١

٨ 
٥٧ X   X  ٥   k  

غـاز تربيـد     (٢-مثاين فلورو بوتني    ٢٤٢٢
(R 1318 

٢-٢   X X X X X ١٫٣٤ ١٢ ١٠  

ــورو   ٢٤٢٤ ــاين فل ــد ( مث ــاز تربي  غ
R 218(  

٢-٢   X X X X X ١٫٠٤ ٢٥ ١٠  

  ٠٫٥٠ ٢٠٠ ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢  ثالث فلوريد النتروجني ٢٤٥١

 C  ٠٫٥٧ ١٠ ١٠ X X XX X   ١-٢  أثيل أستيلني، مثبت ٢٤٥٢

  ٠٫٥٧ ٣٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )R 161غاز تربيد (فلوريد األثيل  ٢٤٥٣

  ٠٫٦٣ ٣٠٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )R 41غاز تربيد (فلوريد املثيل  ٢٤٥٤

            ٢-٢  نتريت املثيل ٢٤٥٥

ــورو -١  ٢٥١٧ ــائي -١،١- كلـ  ثنـ
 )R 142b دـاز تربيـغ (انـفلوروايث

١-٢   X X X X X ٠٫٩٩ ١٠ ١٠  

 ٣-٢  مثيل كلوروسيالن ٢٥٣٤
١-٢ 
٨ 

٦٠٠ X X X X X ٥   Z  

 ٣-٢  خامس فلوريد الكلور ٢٥٤٨
١-٥ 
٨ 

١٢٢ X   X  ١٫٤٩ ١٣ ٥ 
a, k  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 

  ملسّيلة واملذابةالغازات ا: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
  

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
  

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

كلورو ثالثي فلورو ميثـان وثالثـي        ٢٥٩٩
فلورو ميثـان، خملـوط ال تنفـصل        
مكوناته بالتقطري، نسبة كلورو ثالثي     

غاز ( يف املائة      ٦٠فلوروميثان فيه حنو    
  )R 503 تربيد

٢-٢   X X X X X  ٣١ ١٠ 

٤٢ 

١٠٠ 

٠٫١٢ 

٠٫١٧ 

٠٫٦٤ 

 

  ٠٫٦٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )سيكلوبوتان(بوتان حلقي  ٢٦٠١

ــان،   ٢٦٠٢ ــائي فلوروميث ــائي كلوروثن ثن
يثان، خملوط ال تنفصل    إوثنـائي فلورو 

ة ـمكوناته بالتقطري، تبلغ فيـه نـسب   
 ٧٤ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان حنو     

 )R 500 غاز تربيد (يف املائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠١ ٢٢ ١٠  

 k, r ٫٤٩ ٢٠٠ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  ستيبني ٢٦٧٦

 ١-٥ ٣-٢  ومكلوريد الرب ٢٩٠١

٨ 

٢٩٠ X X X X X ١٫٥٠ ١٠ ٥ A 

 K ١٫١٧ ١٧ ٥  X  X X ١٠ ٨ ٣-٢  كلوريـد ثالثي فلوروأستيل  ٣٠٥٧

ثنائي كلـورو ثنـائي فلوروميثـان         ٣٠٧٠
وأكسيد األثيلني، خملوط ال تتجـاوز     

 ١٢,٥فيـه نسبـة أكسيـد األثيلني    
  يف املائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٩ ١٨ ١٠  

 U ١٫٢١ ٣٣ ٥ X X X X X ٧٧٠ ١-٥ ٣-٢  لوريلفلوريد فوق ك ٣٠٨٣

  ٠٫٧٥ ٢٠ ١٠ X X X X X   ١-٢ )إثري مثيل فاينيل(فوق فلورو  ٣١٥٣

  ٠٫٩٨ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢ )إثري أثيل فاينيل(فوق فلورو  ٣١٥٤

 z   ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢ .غاز مسيل، مؤكسد، غ م أ ٣١٥٧
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
األحكام اخلا  

صة املتعلقة بالتعبئة
  

ــاعي -٢ ،١ ،١ ،١  ٣١٥٩  ربــ
 دـاز تربي ـغ(ان  ـفلوروايث
R 134a( 

٢-٢   X X X X X ١٫٠٥ ١٨ ١٠  

 Z   ٥ X X X X X ٥٠٠٠ ≤ ١-٢ ٣-٢ غاز مسيل، مسي، هلوب، غ م ا ٣١٦٠

. غـاز مسيـل، هلـوب، غ   ٣١٦١
  .أ. م

١-٢   X X X X X ١٠   Z 

  Z   ٥ X X X X X ٥٠٠٠ ≤  ٣-٢  .أغاز مسيل، مسي، غ م  ٣١٦٢
 Z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  .أ. م. غاز مسيل، غ  ٣١٦٣

 غاز تربيد (يثان  إمخاسي فلورو   ٣٢٢٠
R 125( 

٢-٢   X X X X X ٤٩ ١٠  
٣٥  

٠٫٩٥ 
٠٫٨٧ 

 

 

 غاز تربيد (ثنائي فلوروميثان     ٣٢٥٢
R 32( 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٨ ٤٨ ١٠  

غـاز  (ان  ـسباعي فلوروبروب   ٣٢٩٦
 )R 227 ربيدت

٢-٢   X X X X X ١٫٢١ ١٣ ١٠  

أكسيد أثيلني وكلورورباعي     ٣٢٩٧
يثان خملوط، حيتـوي    إفلورو
 ٨,٨ى  ـما ال يزيد عل   على  

   من أكسيد األثيلنييف املائة

٢-٢   X X X X X ١٫١٦ ١٠ ١٠  

ن ومخاسي  ـد األثيلي ـأكسي  ٣٢٩٨
فلوروإيثان، خملوط، حيتـوي    

 يف  ٧,٩ما ال يزيد على     على  
   من أكسيد األثيلنياملائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٢ ٢٦ ١٠  

ن ورباعي  ـد األثيلي ـأكسي  ٣٢٩٩
 فلوروإيثان، خملوط، حيتـوي   

 يف  ٥,٦ ما ال يزيد على      على
   من أكسيد األثيلنياملائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٣ ١٧ ١٠  

أكسيد أثيلني وثاين أكـسيد      ٣٣٠٠
الكربون، خملوط به أكثر من     

   أكسيد أثيلني يف املائة٨٧

  أكثر من ١-٢ ٣-٢
٢ ٩٠٠ 

X X X X X ٠٫٧٣ ٢٨ ٥  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
األحكام اخلا  

صة املتعلقة بالتعبئة
  

غاز مسيل، مسي، مؤكـسد،      ٣٣٠٧
  .أ .م .غ

٥ ٠٠٠ ≤ ١-٥ ٣-٢ X X X X X ٥   Z  

 .غاز مسيل، مسي، أكال، غ     ٣٣٠٨
  .أ .م

٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسـي، هلـوب،       ٣٣٠٩
  .أ . م.أكال، غ

١-٢ ٣-٢  
٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسي، أكـال،      ٣٣٠٨
  .أ. م. غ

٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسـي، هلـوب،       ٣٣٠٩
  .أ . م.أكال،  غ

١-٢ ٣-٢  
٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسي، مؤكـسد،      ٣٣١٠
  .أ . م.أكال، غ

١-٥ ٣-٢  
٨ 

≥ ٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

ـ      ٣٣١٨ سبية حملول نشادر، كثافة ن
عند درجـة    ٠,٨٨٠أقل من   

  على يف املاء، حيتوي   س°١٥
 مـن    يف املائـة   ٥٠أكثر من   
  النشادر

٨ ٣-٢  X X X X X ٥   b 

  ٠,٨٢ ٣٦ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 404A غاز تربيد  ٣٣٣٧

  ٠,٩٤ ٣٢ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 407Aيد غاز ترب  ٣٣٣٨

  ٠٫٩٣ ٣٣ ١٠ X X X X X   ٢-٢   R 407Bد غاز تربي  ٣٣٣٩

  ٠٫٩٥ ٣٣ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 407C غاز تربيد  ٣٣٤٠

٣٣٥٤ 
از مبيد لآلفات، هلوب،    ـغ
 z   ١٠ X X X X X   ١-٢  .أ. م .غ

٣٣٥٥ 
غاز مبيد لآلفـات، مسـي،      

  .أ. م. هلوب، غ
١-٢ ٣-٢  X X X X X ٥   z  

  ٦٠ ٥  X   X   ١-٢  أستيلني، مذيب حر ٣٣٧٤
٥٢ 

 c,  p  

  التاليةتابع على الصفحة 
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  ٢مواد غري مدرجة يف الرتبة : ٣اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
  

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوا
  ت

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

سيانيد اهليدروجني، مثبت، به     ١٠٥١
   ماء يف املائة٣أقل من 

٤٠ ٣ ١-٦ X   X  ٠٫٥٥ ١٠٠ ٥ k 

 a, t ٠٫٨٤ ١٠ ٥  X  X X  ٩٦٦ ١-٦ ٨  فلوريد اهليدروجني، ال مائي ١٠٥٢

 ١-٦ ١-٥  خامس فلوريد الربوم ١٧٤٥
٨ 

٢٥ X  X X  أ( ١٠ ٥(  
k 

 ١-٦ ١-٥  ثالث فلوريد الربوم  ١٧٤٦
٨ 

٥٠ X  X X  أ( ١٠ ٥( 
k 

 ١-٦ ١-٥  خامس فلوريد اليود ٢٤٩٥
٨ 

١٢٠ X  X X  أ( ١٠ ٥( 
k 

أكــسيد األثــيلني وأكــسيد   ٢٩٨٣
 ٣٠الربوبيلني، خملوط به حىت     

   أكسيد أثيلنييف املائة

١-٦ ٣  X  X X  ١٠ ٥  z 

  . من حجمها يف املائة٨عن )  العبوة أعلىيف (فراغيقل ال يشترط أال  ) أ(

P201  توجيه التعبئة  P201 
  .٣١٦٩ و٣١٦٨ و٣١٦٧األمم املتحدة أرقام ينطبق هذا التوجيه على 

  : العبوات التالية باستخدامرخصي
  . السلطة املختصةعتمدهاواالختبار وامللء اليت تالبناء أسطوانات وأوعية الغاز املطابقة الشتراطات   )١(
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءمعة التالية بشرط جملالعبوات ا  )٢(

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

 )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 

 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :داخليةالعبوات ال
  . لترات لكل طرد٥ أقصاها بسعةحمكمة اإلغالق وة، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية ييف حالة الغازات غري السم  )أ(
  . لتر واحد لكل طردأقصاها بسعةكمة اإلغالق و، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية حمالسميةيف حالة الغازات   )ب(

  .IIIتوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات مس
 

P202  توجيه التعبئة  P202 
  )حمجوز(
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P203  توجيه التعبئة  P203 

  .ينطبق هذا التوجيه على الغازات املسّيلة املّربدة املعبأة يف أوعية قّرية مغلقة
  :املغلقةقّرية الوعية اشتراطات األ

  .١-٦-١-٤واردة يف ختضع األوعية القرية املغلقة لالشتراطات العامة ال  )١(
  .٢-٦يف الفصل  الواردة لالشتراطاتختضع أيضا   )٢(
  . الصقيعمينع أن يغطّيهاتكون األوعية القرية املغلقة معزولة على حنو   )٣(
  ختبار ضغط اال  )٤(

  :متأل األوعية القرية املغلقة بالسوائل املّربدة حبسب ضغوط االختبار الدنيا التالية
 بالضغط الداخلي األقصى للوعـاء  ١,٣ ضغط االختبار عن حاصل ضرب لي، ال يقئزل اخلواعلقرية املغلقة ذات ال   األوعية ا  حالةيف    )أ(

  ؛)بار ١( كيلوباسكال ١٠٠اململوء، سواء أثناء امللء أو التفريغ، مضافاً إليه 
ضغط الداخلي األقصى للوعاء اململـوء،      اليف   ١,٣ ضغط االختبار عن حاصل ضرب       ليف حالة األوعية القرية املغلقة األخرى، ال يق         )ب(

  . تبارععلى أن يؤخذ الضغط الناشئ أثناء امللء والتفريغ بعني اال
  درجة امللء   )٥(

)  بار ١( كيلوباسكال   ١٠٠ وضغط مقداره    ،عند درجة حرارة امللء   وحالة الغازات املسّيلة املربدة غري السمية وغري القابلة لاللتهاب،          يف  
  . من السعة املائية لوعاء الضغط يف املائة٩٨ ئل حجم الساتجاوزال ي

 إذا ارتفعت حرارة احملتويات      الذي ستوى املعني أقل من امل  درجة امللء   جيب أن تبقى    القابلة لاللتهاب،    يف حالة الغازات املسّيلة املّربدة    
 يف  ٩٨ وصل حجم الـسائل إىل    ،  ختفيف الضغط  يكون عندها الضغط البخاري مساوياً للضغط الذي يفتح عنده صمام            درجةإىل  

  . تلكمن السعة املائية عند درجة احلرارة املائة 
   الضغطفيفوسائل خت  )٦(

  . للضغط واحدة على األقلختفيفتزود األوعية القرية املغلقة بوسيلة 
  التوافق  )٧(

ويف حالة األوعية   .  حمتوى األوعية  يانة وسائل اإلغالق متوافقة مع    ص الوصالت أو    إحكام منع التسرب من   تكون املواد املستخدمة يف     
  . هذه املواد تفاعالً خطراً مع تلك الغازاتل تتفاعجيب أال ،)١-٥أي ذات خطر إضايف من الرتبة (املعدة لنقل الغازات املؤكسدة 

  فحص الدوريال  )٨(
  .ترة مخس سنواتف ٣-٦-١-٢-٦ال يتجاوز تواتر الفحوص واالختبارات الدورية لصمامات تنفيس الضغط وفقاً للفقرة 

  :اشتراطات األوعية القّرية املفتوحة
: الغازات املشار إليها بأرقام األمم املتحدة    :  املسيَّلة املربَّدة املؤكسدة   ٢-٢ال جيوز أن ُتنقَل يف أوعية قّرية مفتوحة إال ما يلي من غازات الشعبة               

  .٣١٥٨ و٣١٣٦ و٢٥٩١ و١٩٧٧ و١٩٧٠ و١٩٦٣ و١٩٥١ و١٩١٣
  :ة القّرية املفتوحة حبيث تفي باالشتراطات التاليةُتبىن األوعي

ُتصمم األوعية وُتبىن وُتختَبر وُتجهَّز على حنو جيعلها تصمد جلميع الظروف، مبا فيها اإلجهاد، اليت ختضع هلا يف االستعمال العـادي                       )١(
  .وأثناء ظروف النقل العادية

  . لترا٤٥٠ًتكون بسعة ال تتجاوز   )٢(
وُيفتَرض يف هذا العـزل أن مينـع تكـّون          ). عزل فراغي (ة جبدارين، وُيترك فراغ بني اجلدار الداخلي واجلدار اخلارجي          ُتبىن األوعي   )٣(

  .الصقيع على السطح اخلارجي للوعاء
  .تتصف مواد بناء األوعية خبواص ميكانيكية مالئمة عند درجة احلرارة السائدة يف ظروف اخلدمة  )٤(
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P203  توجيه التعبئة  P203 
،  خطراً ى متاّس مباشر مع البضائع اخلطرة أن ال تتأثر أو تضعف هبذه البضائع املراد نقلها، وأن ال تسبب مفعوالً                  جيب يف املواد اليت عل      )٥(

  .ز التفاعل أو تتفاعل مع البضائع اخلطرةكأن حتفّ
ضغوط والصدمات احملتمل   ُتجعل األوعية الزجاجية املبنية جبدارين يف عبوة خارجية جمهَّزة مبواد توسيد أو امتصاص مالئمة، تصمد لل                 )٦(

  .حدوثها يف ظروف النقل العادية
ُتصّمم األوعية حبيث تبقى يف وضع عمودي أثناء النقل، أي أن يكون هلا قاعدة بعدها األفقي األصغر أكرب من ارتفاع مركز الثقـل                         )٧(

  .حني ُتمأل حىت سعتها أو ُتركب على ذات حمورين
 بانفالت الغازات، ومتنع رشاش السائل خارج األوعية، وتكون مشكَّلة حبيث تبقى يف مكاهنـا  ُتجهَّز فتحات األوعية بوسائل تسمح      )٨(

  .أثناء النقل
  :حتمل األوعية القّرية املفتوحة بصورة دائمة العالمات التالية بشكل دمغة أو نقش أو خدش  )٩(

  اسم املصنِّع وعنوانه؛  •
   أو امسه؛النموذجرقم   •
  الُدفعة؛ أو رقم التسلسليالرقم   •
   املتحدة املعّين للغازات اليت أِعّدت هلا األوعية واالسم الرمسي املستخدم للشحن؛األممرقم   •
  . باللترالوعاءسعة   •

  
P205  توجيه التعبئة  P205 

  .٣٤٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  .١-٦-١-٤عبئة العامة الواردة يف املقطع يف حالة منظومات ختزين هيدريدية معدنية ُتستوىف اشتراطات الت  )١(
 ميغاباسـكال  ٢٥ لترا، ويتولد فيها ضغط ال يتجاوز       ١٥٠ توجيه التعبئة هذا إال أوعية الضغط اليت ال تتجاوز سعتها املائية             يشملال    )٢(

)MPa.(  
ر أوعية الضغط احملتوية على غازات اليت ذُكرت         التخزين اهليدريدية الفلزية، اليت تفي باالشتراطات املنطبقة على بناء واختبا          منظومات  )٣(

  .، مرخَّص باستخدامها لنقل اهليدروجني فقط٢-٦يف الفصل 
، وفقا ملـا ورد  "H"يف حالة استعمال أوعية ضغط فوالذية أو أوعية ضغط مركّبة مبطَّنة بالفوالذ، ال ُيستعمل منها إال ما محل عالمة                  )٤(

  ).ي (٢-٩-٢-٢-٦يف الفقرة 
 يف منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية الوفاء بشروط اخلدمة، ومعايري التصميم، والسعة املعايرة، واختبارات النوع، واختبارت                جيب  )٥(

الُدفعة اإلنتاجية، واالختبارات الروتينية، وضغط االختبار، وضغط التعبئة املعاير، والوفاء باألحكام املتعلقة بوسائل ختفيف الـضغط                
، وجيرى تقييم ملطابقتها وللموافقة عليها طبقا ملـا         ISO 16111:2008مات التخزين اهليدريدية الفلزية، احملددة يف املعيار        اخلاصة مبنظو 

  .٥-٢-٢-٦جاء يف املقطع 
ائمة املوضوعة منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية باهليدروجني حىت ضغط ال يتجاوز ضغط التعبئة املعاير املبّين يف العالمات الد            ُتمأل    )٦(

  .ISO 16111:2008على املنظومة طبقا للتوصيف الوارد يف املعيار 
 ملـا   وُتنفَّذ طبقاISO 16111:2008ًنظومات التخزين اهليدريدية الفلزية طبقا ملا نص عليه املعيار توضع اشتراطات االختبار الدوري مل  )٧(

  .ني اختبارين دوريني مخس سنوات، على أال تتجاوز املدة الفاصلة ب٦-٢-٢-٦ورد يف املقطع 
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P206  توجيه التعبئة  P206 
  . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣ و٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠رقام األمم املتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

  .، ما مل تنص هذه الالئحة على خالف ذلك٢-٦يرخص باستعمال األسطوانات وأسطوانات الضغط املستوفية الشتراطات الفصل 
  .١-٦-١-٤ اشتراطات التعبئة العامة الواردة يف الفقرة ُتستوىف  )١(
  . مخس سنواتتكون مدة االختبار القصوى للفحص الدوري  )٢(
سـعتها املائيـة،     يف املائة مـن      ٩٥ نسبة   س°٥٠ وأسطوانات الضغط حبيث ال تتجاوز املرحلة غري الغازية  عند            األسطواناتُتمأل    )٣(

 ضغط اختبار األسطوانات وأسطوانات     س°٦٥ملئها جيب أن ال يتجاوز الضغط الداخلي عند         وعند   .س°٦٠متأل بالكامل عند     وال
   .يؤخذ يف االعتبار ضغط البخار والتمدد احلجمي جلميع املواد يف األسطوانات وأسطوانات الضغط أنوجيب . الضغط

  . بار٢٠افعة، على أال يكون أقل من  للمواد الدP200متفقاً مع توجيته التعبئة   أن يكون أدىن ضغط لالختباروجيب  )٤(
  :شتراط إضايفا

  .ال تقدم األسطوانات وأسطوانات الضغط للنقل عندما تكون مالمسة ملعدات ترذيذ  مثل جمموعة مكونة من خرطوم ورشاش
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP89        جيـوز أن    )ب (٩-١-٦-١-٤فقـرة   ، وبالرغم من ال   ٣٥٠٥ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠١يف حالة أرقام األمم املتحدة ،
عنـها بوحـدات    معرباً  ومقسمة على ضغط االختبار      لتر ١ ٠٠٠تكون لألسطوانات غري القابلة إلعادة امللء سعة مائية ال تتجاوز           

عة  يضع حـداً للـس     الذي ISO 11118:1999البار شريطة استيفاء القيود على السعة والضغط املتعلقة مبعيار التصنيع خاضعة للمعيار             
  . لترا٥٠ًالقصوى يبلغ 

  
P207  توجيه التعبئة  P207 

  .١٩٥٠ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف 

 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G( أسطوانات  )أ(

 )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 

  .IIتستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة 
  :صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كما يلي خارجية عبوات  )ب(

   كغ٥٥  كرتون ليفي
   كغ١٢٥  مادة أخرى غري الكرتون الليفي

  .٣-١-١-٤ليس من الضروري استيفاء األحكام الواردة يف 
  . ظروف النقل العاديةأثناء يروسوالتعلى حنو مينع التفريغ غري املقصود لألم وتصنيع  العبوات يتم تصمي

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP87        تزود العبوات بوسيلة احتبـاس      ٣٢٧، نفايات األيروسوالت اليت تنقل وفقاً للتوجيه اخلاص         ١٩٥٠يف حالة رقم األمم املتحدة ،

وتوفر هتوية كافية للعبوة ملنع تكوين جو هلـوب        . ن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استخدام مادة ماصة        ألي سائل طليق احلركة ميك    
  .وتزايد الضغط
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P208 توجيه التعبئة P208 
    .٢ينطبق هذا التوجيه على الغازات املمتزة من الرتبة 

  :١- ٦- ١- ٤الواردة يف علقة بالتعبئة الشتراطات العامة املتايرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء   )١(
  .ISO 9809-1:2010 أو املعيار ISO 11513:2011 واجملهزة وفقاً للمعيار ٢- ٦األسطوانات احملددة يف الفصل 

 كيلوباسـكال   ٣٠٠ وأقل من    س°٢٠ كيلوباسكال عند    ١٠١,٣جيب أن يكون الضغط يف كل أسطوانة مملوءة أقل من             )٢(
  .س°٥٠عند 

 . بار٢١ أدىن ضغط لالختبار يف األسطوانة جيب أن يكون  )٣(
 . بار٩٤,٥جيب أن يكون ضغط االنفجار األدىن يف األسطوانة   )٤(
 . ضغط اختبار األسطوانةس°٦٥ جيب أن ال يتجاوز الضغط الداخلي عند  )٥(
وجيب أال يـؤثر  .  بتفاعلها مع الغاز املمتزأال تؤدي إىل تكوين مركبات ضارة أو خطرةجيب أن تكون املادة املمتزة متوافقة مع األسطوانة و        )٦(

 ).مثل التفاعل احملفز(الغاز املختلط مع املادة املمتزة على األسطوانة أو يضعفها وأال حيدث تفاعالً خطراً 
بئة  من نوعية املادة املمتزة عند كل ملء للتأكد من أن اشتراطات الضغط والثبات الكيميائي لتوجيه التع          ُيتحقَّق  أن   جيب  )٧(

 .هذا قد استوفيت يف كل مرة تقدم فيها عبوة غاز ممتز للنقل
 . أن ال تستويف املادة املمتزة معايري أّي من الرتب أو الشعب الواردة يف هذه الالئحةجيب  )٨(
اتل  الق النصفي تركيزهاجيب أن تكون االشتراطات املتعلقة باألسطوانات ووسائل اإلغالق اليت حتتوي على غازات سامة                )٩(

LC50) على النحو التايل) ١انظر اجلدول  ( أو أقل)جزء يف املليون (٣م/ مل٢٠٠  يساويقدارمب) ٥٠ت ق:  
، حمتجِزة للضغط، تطابق لولبتـها لولبـة         خمارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز        ُتجهَّز  )أ(

  .خمارج الصمامات
ز عدمي الثقوب، وإما من نوع مينع التسريب عن طريق العبوة  إما من نوع عدمي احلشية وحباجالصمام يكون  )ب(

  .أو عربها
  . للتأكد من عدم التسربا بعد ملئهأسطوانة أو وسيلة إغالقترب كل خت  )ج(  

 باألسـطوانة  مباشرة ، وموصوالًاألسطوانة كل صمام متيناً حبيث يصمد لضغط االختبار يف   يكونجيب أن     )د(
  .ISO 10692-2:2001 عيارة أخرى تفي باشتراطات املإما بلولب مستدق وإما بوسيل

 .األسطوانات ووسائل اإلغالق الضغط على خفيف وسيلة لتتركبال   )ه(  
بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب جيب أن جتهز خمارج صمامات األسطوانات اليت حتتوي على الغازات التلقائية االشتعال              )١٠(

 .صمامات تطابق لولبتها لولبة خمارج الالغاز
 .ISO 11513:2011عيار املمن  ألف لملحقجيب أن يكون إجراء امللء وفقاً ل  )١١(
 . سنوات٥ أن تكون الفترة القصوى بني عمليات الفحص الدوري جيب  )١٢(
 ).١انظر اجلدول ( اخلاصة املتعلقة بالتعبئة املنطبقة على مادة بعينها األحكام  )١٣(

 التوافق املادي 
  . املصنوعة من سبائك األلومنيومألسطواناتاال تستخدم   )أ(
  ).ع( ٤-٧-٢-٢-٦وفقاً للفقرة " H" اليت حتمل العالمة سطوانات الفوالذية، ال يسمح إال باألاألسطواناتعنـد استخدام   )ب(
  أحكام تنطبق على الغازات حتديداً  

r:    يتجاوز الضغط ثلثـي ضـغط       إذا حدث حتلل كامل، ال    أنه   تكون نسبة ملء هذا الغاز حمدودة حبيث         أنجيب 
  .لألسطوانةاالختبار 

  )غ م أ( لغازات ممتزة غري حمددة على حنو آخر التوافق املادي
z:   خطرة لمحتويات، وال تتفاعل معها على حنو يشكل مركبات ضارة أووتوابعها موائمة ل األسطوانات صنعتكون مواد. 

  تابع على الصفحة التالية
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P208 تابع( توجيه التعبئة(  P208 

 الغازات املمتزة: ١اجلدول 
رقم األمم 
 الرتبة أو الشعبة االسم والوصف  املتحدة

املخاطر 
 اإلضافية

التركيز القاتل 
 ٣م/مل

األحكام اخلاصة 
 املتعلقة بالتعبئة

)٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

 z   ١- ٢ غازات ممتزة، هلوبة، غ م أ ٣٥١٠

 z   ٢- ٢ غازات ممتزة، غ م أ ٣٥١١

 z ٥ ٠٠٠ ≤  ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، غ م أ ٣٥١٢

 z  ١- ٥ ٢- ٢ غ م أغازات ممتزة، مؤكسدة،  ٣٥١٣

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ١- ٢ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، هلوبة، غ م أ ٣٥١٤

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ١- ٥ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، غ م أ ٣٥١٥

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، أكالة، غ م أ ٣٥١٦

٣٥١٧ 
 ١- ٢ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، هلوبة، أكالة، غ م أ

٨ 
≥ ٥ ٠٠٠ 

z 

٣٥١٨ 
 ١- ٥ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، أكالة، غ م أ

٨ 
≥ ٥ ٠٠٠ 

z 

 a ٣٨٧ ٨ ٣- ٢ ثالث فلوريد البورون، ممتز ٣٥١٩

 كلور، ممتز ٣٥٢٠
١- ٥ ٣- ٢ 

٨ 
٢٩٣ 

a 

 a ٤٥٠ ٨ ٣- ٢ رابع فلوريد السيليكون، ممتز ٣٥٢١

 d ٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ أرسني، ممتز ٣٥٢٢

 d, r ٦٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ جرمان، ممتز ٣٥٢٣

  ١٩٠ ٨ ٣- ٢ خامس فلوريد الفوسفور، ممتز ٣٥٢٤

 d ٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ فوسفني، ممتز ٣٥٢٥

  ٢ ١- ٢ ٣- ٢ سيلينيد اهليدروجني، ممتز ٣٥٢٦
  

P300  توجيه التعبئة  P300 
  .٣٠٦٤ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة خصير
 أو  4C1(عبوات جممعة مكونة من علب معدنية داخلية ال تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية خارجيـة                       

4C2 4 أوD4 أوF ( لترات من احمللول٥أكثر من على ال حتتوي .  
  :ات إضافيةاشتراط

  .حتاط العلب املعدنية إحاطة كاملة مبادة توسيد ماصة  -١
   .سريني مبادة مناسبة كتيمة للماء والنتروغل كامالًتبطن الصناديق اخلشبية تبطيناً  -٢
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P301  توجيه التعبئة  P301 
  .٣١٦٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١- ٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف ستيفاء  ا باستخدام العبوات التالية شريطةيرخص
  . ضغط مصنوع من أنابيب األلومنيوم ومزود بأغطية ملحومةوعاء  )١(

  . لترا٤٦ً  مقدارهمنيوم امللحوم ذي حجم داخلي أقصىو من األلخزانيتكون االحتواء األويل للوقود داخل هذا الوعاء من   
 ٢ ٧٥٥ كيلوباسكال والضغط املانومتري االنفجاري األدىن ١ ٢٧٥ للوعاء اخلارجي الضغط املانومتري التصميمي األدىنيكون   

  .كيلوباسكال
  .يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب  
 عبوة معدنية كواليت، داخلميتغلَّف الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمونة مبادة توسيد غري قابلة لالحتراق، مثل مادة الفري  

  .خارجية مغلقة بإحكام حتمي بصورة كافية مجيع التجهيزات
  . لترا٤٢ًكمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد تكون   

  .األلومنيوم ضغط مصنوع من وعاء  )٢(
داخلي  حجم ذات ة مرنةيتكون االحتواء األويل للوقود داخل هذا الوعاء من حجرية وقود ملحومة كتيمة للبخار مزودة حبويصل  

  . لترا٤٦ً  مقدارهأقصى
 ٥ ١٧٠ والضغط املانومتري االنفجاري األدىن  كيلوباسكال٢ ٦٨٠الضغط املانومتري التصميمي األدىن لوعاء الضغط يكون   

  .كيلوباسكال
بلة يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب، مث يغلَّف بصورة مأمونة يف مادة توسيد غري قا  

  .كواليت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام حتمي بصورة كافية مجيع التجهيزاتميلالحتراق، مثل مادة الفري
  . لترا٤٢ًكمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد تكون   

  
P302  توجيه التعبئة  P302 

  .٣٢٦٩ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء التالية شريطة معة اجمل باستخدام العبواتيرخص

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
 غرام لكل ٥٠٠ مليلتراً لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و١٢٥ )أكسيد فوقي عضوي (لكمية القصوى للمادة احلفازةاتكون 

  .صلبةعبوة داخلية إذا كانت 
  .املادة األساسية واملادة احلفازة بصورة منفصلة يف عبوات داخلية بأتع

  . تفاعالً خطراً يف حال حدوث تسربجيوز وضع املكونات يف نفس العبوة اخلارجية شريطة أال تتفاعل
    .على املادة األساسية، بتطبيقها ٣ وفقاً للمعايري اخلاصة بالرتبة III أو IIالعبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف 
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P400 توجيه التعبئة  P400 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

وتصنع األوعية من الفوالذ وختضع الختبار بدئي مث الختبارات         . ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف       ضغط  ال أوعية  )١(
ويكون السائل أثناء النقل حتت طبقة من       ). ضغط مانومتري ( ) بار ١٠( ميغاباسكال   ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن        ١٠دورية كل   

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠أال يقل الضغط املانومتري عنغاز خامل على 
 1N2أو   1N1 أو1B2 أو 1B1  أو1A2 أو 1A1(أو أسطوانات ) 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو  4N أو 4B أو 4A( صناديـق  )٢(

 داخلية زجاجية أو معدنية      معدنية مغلقة بإحكام فيها عبوات     تتضمن علباً ) 3B2  أو 3B1  أو 3A2 أو   3A1(أو تنكات   ) 1G أو   1Dأو  
وتوسد العبوات الداخلية من مجيع اجلوانب مبادة جافة ماصة         .  لتر واحد وهلا سدادات ملولبة ذات حشايا       علىال تزيد سعة كل منها      

غ الكتلـة   وتبل. من سعتها  يف املائة    ٩٠ وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من     .  بكاملها غري قابلة لالحتراق تكفي المتصاص احملتويات     
  . كغ١٢٥الصافية القصوى للعبوات اخلارجية 

 أو 4B أو 4A(أو صناديق ) 3B2  أو3B1  أو3A2 أو 3A1(، أو تنكات )1N2أو   1N1 أو1B2 أو 1B1  أو1A2 أو 1A1( أسطوانات  )٣(
4N (    غلقة معدنية داخلية م   ن علباً تتضم  كغ ١٥٠منيوم أو املعدن تبلغ الكتلة الصافية القصوى لكل منها          ومصنوعة من الفوالذ أو األل 

وتوسد العبوات الداخلية من مجيع اجلوانب مبادة       .  لترات، وهلا سدادات ملولبة ذات حشايا      ٤بإحكام ال تزيد سعة الواحدة منها عن        
صـل  وتفصل كل طبقة من العبوات الداخلية حبـاجز فا        .  بكاملها جافة ماصة غري قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتصاص احملتويات        

  .من سعتها يف املائة ٩٠ وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من. باإلضافة إىل مادة التوسيد
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP86   جيب إزالة اهلواء من حيز البخار بواسطة النتروجني أو إحدى الوسائل األخرى٣٣٩٤ و٣٣٩٢يف حالة رقمي األمم املتحدة ،.  
  

P401  توجيه التعبئة  P401 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

وتصنع األوعية من الفـوالذ وختـضع الختبـار بـدئي مث            . ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف       ضغط  الأوعية    )١(
ويكون السائل أثناء النقل    ). ضغط مانومتري ( ) بار ٦ ( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط ال يقل عن        ١٠الختبارات دورية كل    

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠حتت طبقة من غاز خامل على أال يقل الضغط املانومتري عن 
  معةاجمل عبواتال  )٢(

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
   لتر١ وبسعة قصوى ملولبة داداتـالزجاج أو املعدن أو البالستيك مزودة بسمصنوعة من 

  . بكاملهابكمية تكفي المتصاص احملتويات ةـ مبادة توسيد وامتصـاص خاملجيب أن تكون العبوة الداخلية حماطة
  . كغ٣٠ تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوة اخلارجية ال
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P402  توجيه التعبئة  P402 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

ضع الختبار بدئي مث وتصنع األوعية من الفوالذ وخت. ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف ضغط الأوعية   )١(
ويكون السائل أثناء النقل ). ضغط مانومتري( ) بار٦( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط ال يقل عن ١٠الختبارات دورية كل 

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠حتت طبقة من غاز خامل على أال يقل الضغط املانومتري عن
  معةاجملعبوات ال  )٢(

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية بكتلة صافية قصوى كما يلي
   كغ١٠زجاج                   
   كغ١٥معدن أو بالستيك      

  .سدادات ملولبةتزود كل عبوة داخلية ب
  . بكاملهابكمية تكفي المتصاص احملتويات ةـمبادة توسيد وامتصـاص خاملحتاط كل عبوة داخلية 

  . كغ١٢٥جيب أال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 
  . لترا٢٥٠ًذات سعة قصوى ) 1A1(أسطوانات فوالذية   )٣(
مقدارها ذات سعة قصوى ) 6HB1 أو 6HA1(منيوم و أسطوانة من الفوالذ أو األلعبوات مركبة مكونة من وعاء بالستيكي داخل  )٤(

  . لترا٢٥٠ً
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P403 توجيه التعبئة  P403 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤  يف األحكام العامة الواردةاستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  معةالعبوات اجمل
  فية القصوىالكتلة الصا  العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية

   كغ٢  زجاج
   كغ١٥  بالستيك
   كغ٢٠  معدن
   العبوات الداخليةإغالقحيكم 

 بـسدادات ملولبـة،   إغالقها بشرائط أو    ب(
  )مثالً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  

       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)  كرتون
  صناديق

 (4A)فوالذ    
  (4B)   ألومنيوم 

   (4N)   معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي 

  (4C2) للتنخيل مانعة درانجبخشب طبيعي    
  (4D) خشب رقائقي   
  (4F)خشب معاد تكوينه    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  تنكات
       3A1)، (3A2فوالذ    

     3B1)، (3B2ألومنيوم 
  3H1)، (3H2بالستيك 

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٦٠
   كغ٢٥٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  الكتلة الصافية القصوى   العبوات املفردة
  أسطوانات

  )1A1، 1A2 (فوالذ   
 1B1) ، (1B2نيوم    ألوم

  1N1) ، (1N2األلومنيوم  أو الفوالذ غريآخر معدن    
 1H1، (1H2 (بالستيك   

  تنكات
 3A1) ، (3A2فوالذ    
  3B1) ،(3B2منيوم وأل   
  3H1) ،(3H2بالستيك    

  العبوات املركبة
  )6HB1 أو 6HA1(األلومنيوم وعاء بالستيكي داخل أسطوانة من الفوالذ أو    
 6HH1 أو 6HG1(أو البالستيك أو اخلشب الرقـائقي   الستيكي داخل أسطوانة من الكرتون    وعاء ب    

  )6HD1أو 
 أو اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو الكرتون      األلومنيوم  وعاء بالستيكي داخل صندوق من الفوالذ أو           

 6HH2)أو  6HG2  أو6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو (6HA2 أو البالستيك اجلامد الليفي

   
  كغ ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ٢٥٠
   كغ٧٥

  
   كغ٧٥

  
     .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغط

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP83        غ مـن    ٢٠ي على أقل مـن       اليت حتتو  انعة لتسرب املاء   ميكن تعبئة األكياس امل    ،ألغراض النقل  ،٢٨١٣يف حالة رقم األمم املتحدة 

 من البالستيك ويوضـع داخـل عبـوة         اإلغالق يف كيس حمكم     مانع لتسرب املاء  ويعبأ كل كيس    . املادة ألغراض تشكل احلرارة   
وال يوضع يف العبوة ماء أو سائل ميكن أن يتفاعل مع املـادة             .  غ من املادة   ٤٠٠وال حتتوي العبوة اخلارجية على أكثر من        . وسيطة

 .من املاءاملتفاعلة 
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P404 توجيه التعبئة  P404 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ١٨٥٥ و ١٨٥٤ و ١٣٨٣:  أرقام األمم املتحدة التالية    املدرجة حتت  التلقائية االشتعال    صلبةينطبق هذا التوجيه على املواد ال     

  .٣٤٦١ و٣٣٩٣ و٣٣٩١ و٣٢٠٠ و٢٨٨١ و٢٨٤٦ و٢٥٤٦ و٢٥٤٥ و٢٤٤١و
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة رخصُي
  العبوات اجملمعة  )١(

 أو 4Nأو   4B أو   4Aأو   1Gأو   1D أو   1H2 أو   1H1   أو  1N2 أو 1N1أو   1B2 أو   1B1 أو 1A2 أو   1A1(  :العبوات اخلارجية
4C1  4أوC2 4وD 4 أوF  4أوG  4أوH2(  

تكـون العبـوات الداخليـة      .  كـغ  ١٥الـصافية لكـل منـها علـى         الكتلـة   معدنية ال تزيد     أوعية  :العبوات الداخلية  
  .بة ومزودة بسدادات ملولكمة اإلغالقحم  

 كغ، وهلا سدادات ملولبة ذات حـشايا،        ١الكتلة الصافية لكل منها على      معدنية ال تزيد    أوعية  
  . وتوسد من مجيع اجلوانب وحتتويها علب معدنية داخلية مغلقة بإحكام

  . كغ١٢٥ الصافية القصوى للعبوات اخلارجية وتبلغ الكتلة  
  . كغ١٥٠: القصوى الكتلة اإلمجالية )3B2 وأ 3B1 وأ 3A2 أو 3A1وأ 1N2و أ 1N1 وأ 1B1 وأ 1A2 وأ 1A1(  :العبوات املعدنية  )٢(
اليـة  الكتلـة اإلمج  )6HB1 أو 6HA1(منيـوم  ووعاء بالستيكي داخل أسـطوانة مـن الفـوالذ أو األل         :العبوات املركبة  )٣(

  . كغ١٥٠: القصوى  
  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغطميكن استخدام 

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP86   جيب إزالة اهلواء من حيز البخار بواسطة النتروجني أو إحدى الوسائل األخرى٣٣٩٣ و٣٣٩١يف حالة رقمي األمم املتحدة ،.  

  
P405 بئةتوجيه التع  P405 

  .١٣٨١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  :، فوسفور رطب١٣٨١يف حالة رقم األمم املتحدة   )١(
  العبوات اجملمعة  )أ(  
   . كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى )4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A(  :العبوات اخلارجية    
  :العبوات الداخلية    
    كغ؛١٥  لكل منهاقصوىالصافية الكتلة ال، كمة اإلغالقعلب معدنية حم  '١'    

داخلية زجاجية موسدة من مجيع اجلوانب مبادة جافة ماصة غري قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتـصاص                أو عبوات     '٢'
    كغ؛٢  وذات كتلة صافية قصوىكامل احملتويات

  . كغ٤٠٠ : الكتلة الصافية القصوى.)1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1 (األسطوانات  )ب(  
  . كغ١٢٠:  الكتلة الصافية القصوى.)3B1  أو3A1 (التنكات    
  .IIالتعبئة  ى أداء جمموعة مبستو٤-٥-١-٦تكون هذه العبوات قادرة على اجتياز اختبار منع التسرب املبني يف الفقرة   

  :، فوسفور جاف١٣٨١يف حالة رقم األمم املتحدة   )٢(
  ؛ فاصمة منصهرة يف حالة وجود ، كغ٤٠٠ كتلة صافية قصوىب) 1N2 أو 1B2 أو 1A2 (أسطوانات  )أ(
  . املختصة على النحو الذي حتدده السلطة،١ يف قذائف أو أصناف ذات غالف صلب إذا ُنقل بدون مكونات الرتبة أو  )ب(
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P406 توجيه التعبئة  P406 
  :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  العبوات اجملمعة  )١(
  )3H2 أو 3H1 أو1H2  أو1H1 أو1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1: (العبوات اخلارجية  
  . عبوات مقاومة للماء :خليةالعبوات الدا  

من البالسـتيك أو اخلـشب   ) 4H2 و4G و4C2 و4F و4D و4C1 و4N و 4B و 4A(أو صناديق   ) 1G أو   1Dأو   1H2 (أسطوانات  )٢(
  .، مزودة بكيس داخلي مقاوم للماء أو بطانة رقيقة من البالستيك أو طالء مقاوم للماء الليفيالرقائقي أو الكرتون

، أو تنكات معدنية    )1H2 أو   1H1( بالستيكية   أسطوانات، أو   )1N2 أو   1N1 أو   1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1( معدنية   أسطوانات  )٣(
)3A1   3 أوA2   3 أوB1   3 أوB2(     أو تنكات بالستيكية ،)3H1   3 أوH2(      مـن الفـوالذ أو      أسـطوانات ، أو أوعية بالستيكية يف 

 6HG1( أو البالستيك أو اخلشب الرقـائقي         الليفي  من الكرتون  تأسطوانا، أو أوعية بالستيكية يف      )6HB1 أو   6HA1(األلومنيوم  
  الليفي أو اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو الكرتون      األلومنيوم  ، أو أوعية بالستيكية يف صناديق من الفوالذ أو          )6HD1 أو   6HH1أو  

  ).6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو6HA2(أو البالستيك اجلامد 
  :اشتراطات إضافية

  .امللطِّفةالعبوات حبيث ُيمنع تسرب حمتواها من املاء أو الكحول أو حمتوى املادة  وُتبىنصمم ُت  -١
  ). بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠ العبوات بطريقة تتجنب حدوث ضغط مفرط انفجاري أو تراكم ضغط يزيد على ُتبىن وُتغلَق  -٢
  . املسموح هبا لكل عبوة نوع العبوة والكمية القصوى٦-٣-١-٢حتدد أحكام الفقرة   -٣

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP24        بكميات تزيد علـى     ُتنقل املواد ، ال   ٣٣٦٩ و ٣٣٦٨ و ٣٣٦٧ و ٣٣٦٦ و ٣٣٦٥ و ٣٣٦٤ و ٢٨٥٢يف حالة أرقام األمم املتحدة

  . غ لكل طرد٥٠٠
PP25   كغ لكل طرد١٥بكميات تزيد على  ُتنقل املوادال  ،١٣٤٧رقم األمم املتحدة يف حالة .  
PP26           ٢٩٠٧ و ١٥١٧ و ١٣٤٩ و ١٣٤٨ و ١٣٤٧ و ١٣٤٤ و ١٣٢٢ و ١٣٢١ و ١٣٢٠ و ١٣١٠يف حالة أرقـام األمـم املتحـدة 

  .تكون العبوات خالية من الرصاص، ٣٣٧٦ و٣٣٤٤ و٣٣١٧و
PP48  ال تستخدم العبوات املعدنية٣٤٧٤يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
PP78   كغ لكل طرد١١,٥ بكميات تزيد على وادُتنقل امل، ال ٣٣٧٠حالة رقم األمم املتحدة يف .  
PP80    تستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة        ٣٣٤٤ و ٢٩٠٧حالة رقمي األمم املتحدة     يف ،II .العبوات اليت تستويف    ال تستخدم و 

  .Iمعايري جمموعة التعبئة 
  

P407 توجيه التعبئة  P407 
  .٢٢٥٤ و١٩٤٥ و١٩٤٤و ١٣٣١ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص
  :العبوات اخلارجية

 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
  . يف ظروف النقل العاديةي عبوات داخلية مغلقة بإحكام ملنع االشتعال العرض يف عيدان الثقاب بإحكامتعبئةجيب 

  . كغ٣٠ زو تتجاجيب أال اليت  الليفي كغ باستثناء الصناديق املصنوعة من الكرتون٤٥ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوات اخلارجية جيب أ
  .IIIجيب أن تستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة 

  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
PP27    يف نفس العبوة اخلارجية مع أي بضائع خطرة أخـرى          السهلة االشتعال ، ال تعبأ عيدان الثقاب      ١٣٣١قم األمم املتحدة    يف حالة ر 

وال تتضمن العبوات الداخلية    . اليت تعبأ يف عبوات داخلية منفصلة     " فستا"ية  خبالف عيدان الثقاب املأمونة أو عيدان الثقاب الشمع       
  .السهلة االشتعال من عيدان الثقاب ٧٠٠ما يزيد على 
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P408 توجيه التعبئة  P408 

  .٣٢٩٢ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤اردة يف األحكام العامة الوستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  : اخلاليايف حالة  )١(
 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

ة اخلارجية ولـضمان     فيما بني اخلاليا وبني اخلاليا والسطوح الداخلية للعبو        التماّسمزودة مبادة توسيد تكفي ملنع      العبوات   تكون
  . العبوة اخلارجية أثناء النقلداخلعدم حدوث أي حركة خطرة للخاليا 

  .II العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف
ـ ).  أو املصنوعة من األلواح اخلشبية     متاماًمثل صناديق الشحن املغلفة     (جيوز نقل البطاريات غري معبأة أو يف تغليفات واقية            )٢( ب وجي

  . حتميل أطراف التوصيل ثقل بطاريات أو مواد أخرى معبأة مع البطارياتعدم
  .٣-١-١-٤ال داعي ألن تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف   

  :اشتراط إضايف
  .دارةقصر حاالت وعزهلا على حنو حيول دون حدوث الكهربائية،  الدارةقصر البطاريات من  اخلاليا وجيب وقاية  

  

P409 جيه التعبئةتو  P409 
  .٣٢٥١ و٣٢٤٢ و٢٩٥٦ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف ستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص
  ؛ كغ٥٠: ميكن تزويدها ببطانة أو بطبقة طالء؛ الكتلة الصافية القصوى) 1G ( الليفيأسطوانة من الكرتون  )١(
  ؛كغ٥٠:مزود بكيس بالستيكي داخلي وحيد؛ الكتلة الصافية القصوى) 4G ( الليفيمن الكرتون صندوق: عةعبوات جمّم  )٢(
مع عبوات بالستيكية داخلية يتضمن كل      ) 1G ( الليفي أو أسطوانة من الكرتون   ) 4G ( الليفي صندوق من الكرتون  : عبوات جممعة   )٣(

  . كغ٢٥: ة الصافية القصوى كغ؛ الكتل٥ اه أقصمنها وزناً
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P410 توجيه التعبئة  P410 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  العبوات اجملمعة
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة   العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية  الكتلة الصافية القصوى

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1H1)، (1H2بالستيك 
  1D)( يخشب رقائق

  )أ( (1G)كرتون 

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
  غ ك٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ١٠  جزجا
   كغ٣٠  )أ(بالستيك
   كغ٤٠  معدن
   كغ١٠  )ب)(أ(ورق

   كغ١٠  )ب)(أ( ليفي كرتون
  
  
  صناديق  

  (4A)فوالذ    
  (4B)   ألومنيوم 
      1N)(    معدن آخر

  (4C1)خشب طبيعي 
  دران مانعة جبخشب طبيعي   
  (4C2)للتنخيل    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F) خشب معاد تكوينه   
(4G)  ليفيكرتون   

  )أ(

  (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)الستيك جامد ب   

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
  كغ  ٦٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ ٦٠
   كغ٤٠٠

  تنكات  
     3A2)  و(3A1فوالذ    

     3B2)  و(3B1ألومنيوم 
  3H2)  و(3H1بالستيك 

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

 العبوات املفردة
  أسطوانات

  )1A2 أو 1A1(فوالذ    
  )1B2 أو 1B1(ألومنيوم    
  )1N2 أو 1N1(الفوالذ أو األلومنيوم  غريمعدن آخر    
  )1H2 أو 1H1(بالستيك    

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  تنكات 
  )3A2و  أ3A1(فوالذ    

  )3B2 أو 3B1(   ألومنيوم 
  )3H2 أو 3H1(بالستيك    

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

 ـــــــــــــــ

  .تكون العبوات مانعة للتنخيل  ) أ(
  .)٤-٣-١-٤انظر (ال تستخدم هذه العبوات الداخلية إذا كان حمتمالً أن تصبح املواد سائلة أثناء نقلها   ) ب(
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P410  تابع( توجيه التعبئة(  PP410

  الكتلة الصافية القصوى
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة   )تابع( العبوات املفردة

  صناديق
(4A)فوالذ    

  )ج(
(4B)   ألومنيوم 

  )ج(
(4N)   معدن آخر 

  )ج(
(4C1)خشب طبيعي 

  )ج(
(4D)خشب رقائقي    

  )ج(

(4F)خشب معاد تكوينه    
  )ج(

(4C2)خشب طبيعي جبدران مانعة للتنخيل    
  )ج(

(4G)  ليفيكرتون   
  )ج(

(4H2)بالستيك جامد    
  )ج(

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
  غ ك٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  أكياس
(5M2, 5L3, 5H4, 5H3)أكياس    

  )د)(ج(
  
   كغ٥٠

  
   كغ٥٠

  العبوات املركبة
أو اخلشب الرقائقي أو    األلومنيوم  وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو        

 6HD1  أو 6HG1 أو   6HB1 أو   6HA1( أو البالسـتيك      الليفي الكرتون
  )6HH1أو 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠

ن أو صندوق عـادي مـن الفـوالذ أو        ـوعاء بالستيكي يف صندوق شح    
 أو   الليفـي  خلشب أو اخلشب الرقـائقي أو الكرتـون       ا أواأللومنيوم  

 أو 6HG2  أو6HD2و  أ6HC أو 6HB2 أو 6HA2(البالستيك اجلامـد    
6HH2(  

   كغ٧٥   كغ٧٥

أو اخلشب الرقـائقي  أو  األلومنيوم  وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو 
أو يف صندوق   ) 6PG1 أو   6PD1 أو   6PB1 أو   6PA1 ( الليفي الكرتون

  الليفـي  أو الكرتـون  اخلوص  أو اخلشب أو    األلومنيوم  من الفوالذ أو    
)6PA2 6 أوPB2 6 أوPC 6 أوPD2 6 أوPG2 (  ــن ــوة م أو يف عب

  )6PH2 أو 6PH1(د البالستيك اجلامد أو املمّد

   كغ٧٥   كغ٧٥
  

  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغط،
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP39   يلزم تزويد العبوات املعدنية جبهاز تنفيس١٣٧٨ يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
PP40        جمموعـة   ٣١٨٢األمم املتحدة   ، وكذلك يف حالة رقم      ١٨٧١ و ١٤٣٧ و ١٣٥٨ و ١٣٥٢ و ١٣٢٦يف حالة أرقام األمم املتحدة ،

  .، ال يسمح باستخدام األكياسIIالتعبئة 
PP83      غ مـن    ٢٠ اليت حتتوي على أقل من       انعة لتسرب املاء   تعبئة األكياس امل   ، ألغراض النقل  ،، ميكن ٢٨١٣ يف حالة رقم األمم املتحدة 

وال حتتوي أيـة عبـوة     .  يف عبوة وسيطة   مثيكي   يف كيس بالست   مانع لتسرب املاء  ويوضع كل كيس    . املادة ألغراض تشكل احلرارة   
  . وال يوضع يف العبوة ماء أو سائل ميكن أن يتفاعل مع املادة املتفاعلة مع املاء.  غ من املادة٤٠٠خارجية على أكثر من 

  .)٤-٣-١-٤انظر  ( أن تصبح املواد سائلة أثناء نقلهاال ُتستخدم هذه العبوات إذا كان حمتمالً  )ج(  
  . عند نقلها يف وحدة نقل مغلقةIIُتستخدم هذه العبوات إال لتعبئة مواد جمموعة التعبئة ال   )د(  
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P411 توجيه التعبئة  P411 

  .٣٢٧٠ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  .شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي
  . كغ٣٠ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى 

 
P500 توجيه التعبئة  P500 

  .٣٣٥٦حدة ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املت
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  .IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
  :أحد املولدات يف الطردُيشّغل  االشتراطات التالية عندما يستويفيف طرد ) املولدات(ينقل املولد 

    تشَغل املولدات األخرى املوجودة يف الطرد؛أال  )أ(  
   عال؛تتكون مادة التعبئة غري قابلة لالشوأن   )ب(  
  .س١٠٠º تتجاوز حرارة السطح اخلارجي للطرد املستكمل وأال  )ج(  

 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

74 

  
P501 توجيه التعبئة  P501 

  .٢٠١٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

السعة القـصوى     العبوات اجملمعة
  للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية القصوى   
  للعبوة اخلارجية

 ،1A1، 1A2، 1B1(أسطوانات أو  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4H2(صناديق   )١(
1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D (أو تنكات )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 
3H2( عبوات داخلية زجاجية أو بالستيكية أو معدنية مع  

، مع عبـوات داخليـة      (1G)  أو أسطوانة من الكرتون    (4G) صندوق من الكرتون    )٢(
  دنية كل منها داخل كيس بالستيكيبالستيكية أو مع

   لترات٥
  
  
   لتر٢

   كغ١٢٥
  
  
   كغ٥٠

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

 (1A1)فوالذ    
  (1B1)ألومنيوم    
  (1N1)األلومنيوم الفوالذ أو  غريمعدن آخر    
 (1H1)بالستيك    

  تنكات
   (3A1)فوالذ    
 (3B1)ألومنيوم    
  (3H1)بالستيك    

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

    العبوات املركبة
   )6HA1، 6HB1(األلومنيوم وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو 
  أو البالسـتيك أو اخلـشب الرقـائقي         الليفـي  وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الكرتـون      

)6HG1،6HH1  ،6HD1(  
أو وعـاء   األلومنيـوم   أو   يف صندوق شحن أو صندوق عادي من الفـوالذ        وعاء بالستيكي   

 أو  الليفـي الرقـائقي أو الكرتـون   بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلشب    
  )6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HCأو  6HB2 أو 6HA2(البالستيك اجلامد 

 اخلـشب    أو  الليفـي  أو الكرتون األلومنيوم  وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو        
أو يف صندوق من الفوالذ أو ) 6PG1 أو 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(الرقائقي 

 أو  6PA2(يف سلة من اخلـوص       أو    الليفي اخلشب أو الكرتون    أواأللومنيوم  
6PB2   6 أوPC   6 أوPG2 6   أوPD2(         أو يف عبوة من البالستيك اجلامـد أو
  )6PH2 أو 6PH1(د املمّد

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠

  
  لتراً ٦٠

  :اشتراطات إضافية
   . يف املائة١٠ عنلعبوات ا يف أعلىلفراغ ا نسبة ال تقل  -١
  .نفيستزوَّد العبوات بفتحات ت  -٢
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P502 توجيه التعبئة  P502 

  :٣-١-٤ و١-١-٤يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة يف 
    العبوات اجملمعة

  الكتلة الصافية القصوى  يةارجالعبوات اخل  العبوات الداخلية
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ 
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
 1H1)، (1H2بالستيك 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
  غ ك١٢٥

  لترات ٥   زجاج

  لترات ٥   معدن
  لترات ٥   بالستيك

  صناديق
 (4A)فوالذ 

  (4B)ألومنيوم 
        4N)( معدن آخر

  (4C1)خشب طبيعي 
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد تكوينه 
 (4G)  ليفيكرتون

  (4H1)بالستيك ممدد 
  (4H2)بالستيك جامد 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٦٠
   كغ١٢٥
  كغ١٢٥

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

 (1A1)فوالذ    
  (1B1)ألومنيوم    
 (1H1)بالستيك    

  تنكات
 (3A1)فوالذ    
  (3B1)منيوم وأل   
  (3H1)بالستيك    

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

  السعة القصوى  العبوات املركبة
  )6HA1، 6HB1(ستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو األلومنيوم وعاء بال

  )6HG1،6HH1  ،6HD1( ك أو اخلشب الرقائقيـ أو البالستي الليفيوعاء بالستيكي يف أسطوانة من الكرتون
أو وعاء بالستيكي يف صندوق     األلومنيوم  وعاء بالستيكي يف صندوق شحن أو صندوق عادي من الفوالذ أو            

 أو  6HC أو   6HB2 أو   6HA2( أو البالستيك اجلامد      الليفي شب الرقائقي أو الكرتون   من اخلشب أو اخل   
6HD2 6 أوHG2 6 أوHH2(  

 أو 6PA1( أو اخلشب الرقائقي  الليفيأو الكرتوناأللومنيوم وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو 
6PB1   6 أوPD1   6 أوPG1 (       أو الكرتـون   اخلـشب   أواأللومنيوم  أو يف صندوق من الفوالذ أو  
أو يف عبوة مـن      )6PD2   أو 6PG2 أو   6PC أو   6PB2 أو   6PA2(يف سلة من اخلوص      أو   الليفي

   )6PH2 أو 6PH1(د البالستيك اجلامد أو املمّد

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٦٠

  

  لتراً ٦٠

  : بالتعبئة يتعلقحكم خاص
PP28        الزجاجيـة للعبـوات    واألوعية الداخلية   الزجاجية  عبوات الداخلية   الباستخدام  فقط   رخص، يُ ١٨٧٣يف حالة رقم األمم املتحدة

  . والعبوات املركبة على التوايلاجملمعة
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P503 توجيه التعبئة  P503 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

    العبوات اجملمعة
  ية القصوىالكتلة الصاف  العبوات الداخلية

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
 1H1)، (1H2بالستيك 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥

   كغ٥  زجاج
   كغ٥  معدن

   كغ٥  بالستيك

  صناديق
 (4A)فوالذ 

  (4B)ألومنيوم 
        4N)( خرمعدن آ

  (4C1)خشب طبيعي 
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد تكوينه 
 (4G)  ليفيكرتون

  (4H1)بالستيك ممدد 
  (4H2)بالستيك جامد 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٤٠
   كغ٦٠
  كغ١٢٥

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

  ) 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1(أسطوانات معدنية   
   مزودة ببطانات داخلية (1D) أو من اخلشب الرقائقي (1G)  الليفيأسطوانات من الكرتون  

  
  كغ ٢٥٠
   كغ٢٠٠
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P504 توجيه التعبئة  P504 
  :٣-١-٤ و١-١-٤لواردة يف األحكام العامة ااستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  الكتلة الصافية القصوى  العبوات اجملمعة
، 1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2، 1N1  ،1N2، 1H1  ،1H2  ،1D  ،1G: (ةـوات اخلارجي ـالعب )١(

4A ،4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(  
   لترات٥ سعتها القصوىأوعية زجاجية : العبوات الداخلية  

، 1A1، 1A2  ،1B1  ،1B2، 1N1  ،1N2، 1H1  ،1H2  ،1D  ،1G  ،4A: (العبوات اخلارجية   )٢(
4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(  

   لترا٣٠ًأوعية بالستيكية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات   
 4G أو 4F أو 1G:  اخلارجيةالعبوات  )٣(

   لترا٤٠ًأوعية معدنية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات   
ــة  )٤( ــوات اخلارجي ، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،4A(: العب

4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4H2(  
   لترا٤٠ً سعتها القصوى معدنية أوعية:  الداخليةالعبوات  

   كغ٧٥
  
  
   كغ٧٥

  

   كغ١٢٥
  
   كغ٢٢٥

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

  )1A1(غطاء غري قابل للرتع بفوالذ   
  )1B1(للرتع غطاء غري قابل ألومنيوم ب  
  )1N1(غطاء غري قابل للرتع ب  غري الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخر  
  )1H1( للرتع لغطاء غري قابببالستيك   
  تنكات

  )3A1(غطاء غري قابل للرتع بفوالذ   
  )3B1(غطاء غري قابل للرتع ألومنيوم ب  
  )3H1(غطاء غري قابل للرتع ببالستيك   

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

    ركبةاملعبوات ال
  )6HA1 ،6HB1(األلومنيوم وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو 

، 6HG1(الرقائقي    أو البالستيك أو اخلشب     الليفي ي يف أسطوانة من الكرتون    ـاء بالستيك ـوع
6HH1 ،6HD1(  

ـ               األلومنيـوم  ن الفـوالذ أو     وعاء بالسـتيكي يف صـندوق شـحن أو صـندوق عـادي م
أو   الليفـي وعاء بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلـشب الرقـائقي أو الكرتـون           أو  

  )6HH2أو  6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2(البالستيك اجلامد 
 أو اخلشب الرقائقي  الليفيأو الكرتوناأللومنيوم وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو 

)6PA1   6 أوPB1   6 أوPD1   6 أوPG1 (         األلومنيـوم  أو يف صندوق مـن الفـوالذ أو
 أو  6PC أو   6PB2 أو   6PA2(يف سلة مـن اخلـوص        أو    الليفي اخلشب أو الكرتون    أو

6PG26   أوPD2( د أو يف عبوة من البالستيك اجلامد أو املمّد)6PH1 6 أوPH2(.  

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ١٢٠

  
  لتراً ٦٠

  

  لتراً ٦٠

  :لتعبئةحكم خاص يتعلق با
PP10  العبوةجيب تنفيس ٣١٤٩ و٢٠١٤ األمم املتحدة ييف حالة رقم .  
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P505 توجيه التعبئة P505 

  .٣٣٧٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف 

 :العبوات اجملمعة
 السعة القصوى
 للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية 
 للعبوة القصوى

 اخلارجية

أو ) 1B2 ،1G ،1N2 ،1H2 ،1D(أو أسطوانات ) 4B ،4C1 ،4C2 ،4D، 4G، 4H2(صناديق 
 مع عبوات داخلية زجاجية أو بالستيكية أو معدنية) 3B2 ،3H2(تنكات 

  كغ١٢٥   لترات٥

 السعة القصوى :العبوات املفردة

  أسطوانات
 لتراً ٢٥٠  )1H1 ،1H2(بالستيك ، )1B1 ،1B2(وم ألومني  

  تنكات
 لتراً ٦٠  )3H1 ،3H2(بالستيك ، )3B1 ،3B2( ألومنيوم  

  ركبةاملعبوات ال
  لتراً ٢٥٠  )6HB1(وعاء بالستيكي يف أسطوانة من األلومنيوم   

الرقائقي   أو البالستيك أو اخلشب     الليفي وعـاء بالستيكـي يف أسطوانة من الكرتون     
)6HG1 ،6HH1 ،6HD1(  

  لتراً ٢٥٠

ــوم   ــن األلومني ــادي م ــحن أو صــندوق ع ــتيكي يف صــندوق ش ــاء بالس وع
أو  الليفـي    أو وعاء بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو الكرتون           

  )6HH2أو  6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2(البالستيك اجلامد 

  لتراً ٦٠

 6PB1(  أو اخلشب الرقائقي    الليفي وم أو الكرتون  وعاء زجاجي يف أسطوانة من األلومني     
 أو  6PH1(البالستيك اجلامد أو البالستيك املمدد      يف أوعية من    أو  ) 6PD1 أو   6PG1أو  

6PH2 (  اخلشب أو  صندوق من من األلومنيوم أوشحن أو صندوق عادي  أو يف صندوق 
  )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 (سلة من اخلوص

  لتراً ٦٠

  
P520       توجيه التعبئة P520  

  .١-٤ وعلى املواد الذاتية التفاعل يف الشعبة ٢-٥ينطبق هذا التوجيه على األكاسيد الفوقية العضوية يف الشعبة 
  .٧-١-٤ واألحكام اخلاصة الواردة يف ٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف استيفا باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

طرائق التعبئة املناسبة لفرادى األكاسيد      ٤-٢-٣-٥-٢ و ٣-٢-٣-٢-٤-٢وترد يف الفقرتني    . OP8 إىل   OP1ئق التعبئة بالرموز    وحتدد طرا 
  . الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل املصنفة حالياً

  : باستخدامهااملرخصيلي العبوات وفيما .  هبا لكل طرداملرخصوالكميات احملددة لكل طريقة من طرائق التعبئة هي الكميات القصوى 
ـ  ـة مـعبـوات جممع  )١(  ،)4A ،4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1، 4H2(ة مـن صـناديق   ـع عبوات خارجيـة مكون

  ؛)3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2( وتنكات، )1A1، 1A2، 1B1 ،1B2 ،1G ،1H1، 1H2، 1D(وأسطوانات 
 ،3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1( وتنكات )1A1، 1A2، 1B1  ،1B2  ،1G  ،1H1، 1H2، 1D(عبوات مفردة مكونة من أسطوانات        )٢(

3H2(؛  
ـ     ـعب  )٣( ـ  ـوات مركبة مع أوعية داخلي  ،6HA1، 6HA2، 6HB1، 6HB2، 6HC  ،6HD1  ،6HD2، 6HG1، 6HG2(ة  ـة بالستيكي

6HH1، 6HH2.(  
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 OP8 إىل OP1 طرائق التعبئة يف حالة )أ(طرد/الكمية القصوى لكل عبوة

 قة التعبئةطري
OP1  OP2  الكمية القصوى

  )أ(
OP3 OP4

 )أ(
OP5  OP6  OP7  OP8  

وللعبوات الصلبة  للمواد  ) كغ(الكتلة القصوى   
  )لصلبةاملواد السائلة وا(اجملمعة 

  )ب(٤٠٠  ٥٠  ٥٠  ٢٥ ٥/٢٥  ٥  ٠,٥/١٠  ٠,٥

  )د(٢٢٥  ٦٠  ٦٠  ٣٠  -  ٥  -  ٠,٥  )ج(احملتويات القصوى باللترات للسوائل

ن انطبقت األوىل على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية وانطبقت الثانية على الكتلة الصافية القصوى للطرد                 إذا وردت قيمتا    )أ(
  .الكامل

 كغ يف العبوات اجلامعة اليت حتتـوي عبواهتـا       ٤٠٠،   ويف حالة املواد الصلبة    ، الصناديق يف حالة  كغ   ٢٠٠/ التنكات يف حالة  كغ   ٦٠  )ب(
 الليفي وتكون عبواهتا الداخلية من البالستيك أو رقائق الكرتون       ) 4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G1  ،4H1  ،4H2(اخلارجية على صناديق    

  . كغ٢٥ مقدارهاذات كتلة صافية قصوى 
  .١-٢-١الوارد يف الفقرة " السوائل"تعريف   إذا كانت ال تفي باملعايري املبينة يفلصلبةتعامل السوائل اللزجة معاملة املواد ا  )ج(
  .  التنكاتيف حالة  لترا٦٠ً  )د(

  :اشتراطات إضافية
ال جيوز استخدام العبوات املعدنية، مبا فيها العبوات الداخلية للعبوات اجملمعة والعبوات اخلارجية للعبـوات اجملمعـة أو املركبـة إال                       -١

  .OP8 وOP7لطريقيت التعبئة 
ـ   كغ٠,٥  مقداره كعبوات داخلية ذات حمتوى أقصىيف العبوات اجملمعة، ال جيوز استخدام األوعية الزجاجية إال   -٢ أو  صلبة للمـواد ال

  . للسوائل لتر٠,٥
  .تكون مواد التوسيد قابلة لالحتراق بسهولة يف العبوات اجملمعة، ال  -٣
 "EXPLOSIVE" "ادة متفجـرة  م"بطاقة وسم خطر ثانوي     يشترط فيها وضع     لدى تعبئة أكسيد فوقي عضوي أو مادة ذاتية التفاعل          -٤

  .١١-٥-١-٤ و١٠-٥-١-٤األحكام الواردة يف الوفاء ب  أيضاًيلزم، )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١منوذج رقم (
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP21      فـي حالـة بعض املواد الذاتية التفاعل من النوعB أو C    ٣٢٢٤ و٣٢٢٣ و٣٢٢٢و ٣٢٢١، اليت حتمل أرقـام األمـم املتحـدة 
 علـى التـوايل   OP6  طريقة التعبئـة    أو OP5 التعبئة   ة، تستخدم عبوة أصغر مما تسمح به طريق       ٣٢٣٤ و ٣٢٣٣ و ٣٢٣٢ و ٣٢٣١و
  ).٣-٢-٣-٢-٤-٢ و٧-١-٤ انظر(

PP22  ئة ب لطريقة التعاًـديول، وفق - ١،٣-نيتروبروبان-٢-برومو-٢ يعبأ، ٣٢٤١ رقم األمم املتحدة يف حالةOP6.  
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P600  توجيه التعبئة  P600  

  .٢٠١٧ و٢٠١٦ و١٧٠٠لتوجيه على أرقام األمم املتحدة ينطبق هذا ا
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

ــة  ــوات اخلارجي ) 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1G ،4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2: (العب
حواجز أو فواصل أو عبـوات       باستخدامكل منها عن اآلخر      ويفصل   ،تعبأ األصناف كل على حدة    . II أداء جمموعة التعبئة     ستوىمل املستوفية

  . أثناء ظروف النقل العاديةعن غري قصدداخلية أو مواد توسيد ملنع التسرب 
   كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى

  
P601 توجيه التعبئة  P601 
  : وإغالق العبوات بصورة حمكمة٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءتالية شريطة  باستخدام العبوات اليرخص

   : كغ مكونة من١٥ أقصاهاعبوات جممعة ذات كتلة إمجالية   )١(
وتثبت ،   من سعتها   يف املائة  ٩٠وال متأل بأكثر من     ،  لتر ١القصوى   كمية حمتواها الصافية   أو أكثر،     واحدة داخلية زجاجية ة  وبع  •

،  أو االهتزاز أثنـاء النقـل      صدم بسبب ال  ها أو تراخي  ها وسيلة قادرة على منع تراجع     ة بأي  مادياً يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل إغالقها 
  وتوَضع كل عبوة على حدة يف

   ذلك يفالعبوات الزجاجية الداخلية، ومعبأة باإلضافة إىلحمتويات كامل ماصة تكفي المتصاص توسيد مادة أوعية معدنية مع   •
 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو 1A2 أو   1A1 نوعالعبوات خارجية من      •

  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو 
دة ماصة بكمية تكفي     لترات، ويغلف كل منها مبا     ٥، ال تتجاوز سعتها      أو بالستيكية  عبوات جممعة مكونة من عبوات داخلية معدنية        )٢(

أو  1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1  أو 1A2 أو   1A1نـوع   الاحملتويات ومبادة توسيد خاملة يف عبوات خارجية مـن          كامل  المتصاص  
1H1   1أوH2   1 أوD   1 أوG   4 أوA   4 أوB   4 أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG   4 أوH2     كغ ٧٥ أقصاها ذات كتلة إمجالية  .

ـ        وسيلة إغالق ثبت  ُتو.  من سعتها   يف املائة  ٩٠الداخلية بأكثر من    وال متأل العبوات       تثبيتـاً  ا كل عبوة من العبوات الداخلية يف مكاهن
  . أو االهتزاز أثناء النقلصدم بسبب الها أو تراخيها بأية وسيلة قادرة على منع تراجعمادياً

  :تتكون منعبوات   )٣(
  :عبوات خارجية  
 الشتراطات االختبار الـواردة      وفقاً خمتربة) 1H2 أو   1H1 أو 1A2 أو   1A1(ية مزودة بغطاء قابل للرتع      أسطوانات بالستيكية أو فوالذ     

 صلبةعند كتلة تناظر كتلة الطرد اجملمع كعبوة خمصصة الحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة خمصصة الحتواء مواد                   ٥-١-٦يف  
  .أو سائلة، وتوضع عليها عالمة وفقاً لذلك

  :خليةعبوات دا  
 بالعبوات املفـردة،    املتعلقة ١-٦يف اشتراطات الفصل    ستو، ت )6HA1 أو   1H1 أو   1N1 أو   1B1 أو   1A1(أسطوانات وعبوات مركبة      

  :الشروط التاليةب رهناً
  ؛)ضغط مانومتري( بار ٣درويل عند مستوى ضغط ال يقل عن يُيجرى اختبار الضغط اهل  )أ(
   بار؛ ٠,٣٠  قدرهالتصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبارييت يف مرحلُيجرى اختبار منع التسرب و  )ب(
ُتعزل العبوات الداخلية عن األسطوانة اخلارجية باستخدام مادة توسيد خاملة خمففة للصدمات حتيط بالعبوة الداخليـة مـن       و  )ج(

  مجيع اجلوانب؛
  ؛ لترا١٢٥ًتتجاوز سعة العبوات الداخلية وال   )د(
  : من نوع السدادة اللولبية، كما يليقوسائل اإلغالتكون و  )ه(

 أو االهتزاز   صدم بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب ال           مادياً  يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل اإلغالق تثبَّت    '١'
  أثناء النقل؛

  .تزوَّد السدادة خبتمو  '٢'
أعاله على فترات ال تتجـاوز سـنتني        ) ب( وفقاً للفقرة     دورياً للعبوات الداخلية اختبار لالستيثاق من عدم التسرب        وجيرى  )و(

  ؛  السنةونصف
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P601 تابع( توجيه التعبئة(  P601 

  :ويكتب على العبوات اخلارجية والداخلية حبروف واضحة ومقروءة على الدوام  )ز(
  الذي مت فيه االختبار األول وآخر اختبار دوري؛) الشهر، السنة (التاريخ  '١'
  . القائم باالختبارات وعمليات التفتيش أو الرمز املرخص لـهاسم الطرف   '٢'

وختـضع األوعيـة الختبـار بـدئي مث     . ٦-٣-١-٤ استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامـة الـواردة يف       ميكن  )٤(
تـزود  وقـد ال  . )ضـغط مـانومتري   ( ) بـار  ١٠( ميغاباسـكال    ١ سنوات عند ضغط ال يقل عـن         ١٠الختبارات دورية كل    

وكل وعاء ضغط حيتوي على سـائل مسـي باالستنـشاق تركيـزه القاتـل للنـصف          . أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط     
  :يغلق بسدادة أو صمام يستويف ما يلي) جزء من املليون( ٣م/ مل٢٠٠يقل عن أو يساوي ) ٥٠ت ق (

 على حتمل ضغط اختبار وعاء الـضغط     ةء الضغط وقادر   بوعا ةمباشرُتثّبت   ة مستدق يكون لكل سدادة أو صمام وصلة ملولبة        )أ(
   أو تسرب؛عطبدون حدوث 

 األكالة، ميكن أن يكون الصمام       ولـه حاجز غري مثقب؛ غري أنه يف حالة املواد         شيةيكون كل صمام من النوع غري املزود حب         )ب(
الق حبشية مربوطة جبسم الصمام أو وعاء       من النوع املزود حبشية ذات جمموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء حمكم اإلغ             

  الضغط ملنع فقدان املادة أثناء التعبئة أو بعدها؛
   الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وحبشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛خمارجتزود   )ج(
املخارج، واملواد الساّدة واحلـشايا متوافقـة       تكون املواد اليت تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية             )د(

  .بينها ومع احملتويات فيما
 مم وكل وعـاء ضـغط غـري جمهـز حبمايـة             ٢,٠وينقل يف عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل مسك جداره يف أية نقطة عن               

  .وال ُتربط أوعية الضغط بأنبوب جتميع متشعب أو توصيالت فيما بينها. لصماماته
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P602  التعبئةتوجيه  P602 
  : وإغالق العبوات بصورة حمكمة٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  : مكونة من، كغ١٥ أقصاهاكتلة إمجالية بعبوات جممعة   )١(
وتثبت ،   من سعتها   يف املائة  ٩٠مأل بأكثر من    ُت لتر، وال    ١قصوى  ال كميةُ حمتواها الصافية  عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر،         •

 . أو االهتـزاز أثنـاء النقـل   صدم بسبب الها أو تراخي ها وسيلة قادرة على منع تراجع     ة بأي  مادياً يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل إغالقها 
  وتوضع كل عبوة على حدة يف

العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ باإلضـافة إىل       يات  حمتوكامل   المتصاص   كميتها كافية  ،ماصةتوسيد  أوعية معدنية مغلفة مبادة       •
  ذلك يف 

 4N  أو4B أو 4A أو  1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1نوع  المن  عبوات خارجية     •
  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو 

 يغلف كل منها مبادة ماصة بكمية تكفي المتصاص احملتويـات ومبـادة             تيكية أو بالس  عبوات جممعة مكونة من عبوات داخلية معدنية        )٢(
 أو  4A أو   1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1نوع  التوسيد خاملة يف عبوات خارجية من       

4B   4 أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG  4 أوH2  ٩٠وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من .  كغ٧٥ أقصاهاذات كتلة إمجالية 
 أو هـا  بأية وسيلة قادرة على منع تراجع مادياً  تثبيتاً ا كل عبوة من العبوات الداخلية يف مكاهن       وسيلة إغالق ثبت  ُتو.  من سعتها  يف املائة 
  .ات لتر٥وال تتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية .  أو االهتزاز أثناء النقلصدم بسبب الهاتراخي

  :، مع استيفاء الشروط التالية)6HH1 أو 6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1(أسطوانات وعبوات مركبة   )٣(
  ؛)ضغط مانومتري( بار ٣ُيجرى اختبار الضغط اهليدرويل عند مستوى ضغط ال يقل عن   )أ(  
  ؛ بار٠,٣٠  قدره ريُيجرى اختبار منع التسرب يف مرحليت التصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبا  )ب(  
  : من نوع السدادة اللولبية، كما يليوسائل اإلغالقتكون   )ج(  

 أو االهتـزاز    صدم بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب ال           مادياً  يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل اإلغالق تثبَّت    '١'
  أثناء النقل؛

  .تزوَّد السدادة خبتمو  '٢'
 ١٠وختضع األوعية الختبار أويل مث الختبارات دورية كـل          . ٦-٣-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف      شريطة  ،  أوعية الضغط   )٤(

. وقد ال تزود أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط        ). ضغط مانومتري ( ) بار ١٠( ميغاباسكال   ١سنوات عند ضغط ال يقل عن       
 ٣م/ مـل ٢٠٠يقل عن أو يـساوي    ) ٥٠ت ق (ق تركيزه القاتل النصفي     ويغلق وعاء الضغط الذي حيتوي على سائل مسي باالستنشا        

  :بسدادة أو صمام يستويف ما يلي
يكون لكل صمام أو سدادة وصلة ملولبة مستدقة مثبتة مباشرة بوعاء الضغط وقادرة على حتمل ضغط اختبار وعاء الضغط                     )أ(

  دون حدوث عطب أو تسرب؛
شية وله حاجز غري مثقب؛ غري أنه يف حالة املواد األكالة، ميكن أن يكون الـصمام                يكون كل صمام من النوع غري املزود حب         )ب(

من النوع املزود حبشية ذات جمموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء حمكم اإلغالق حبشية مربوطة جبـسم الـصمام أو                     
  وعاء الضغط ملنع فقدان املادة أثناء التعبئة أو بعدها؛

  ات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وحبشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛ تزود خمارج الصمام  )ج(
تكون املواد اليت تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية املخارج، واملواد الساّدة واحلشايا متوافقة                 )د(

  .فيما بينها ومع احملتويات
.  مم وكل وعاء ضغط ال تتوفر محاية لصماماته        ٢,٠ مسك جداره يف أية نقطة عن        وينقل يف عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل         

    .وال تربط أوعية الضغط بأنبوب جتميع متشعب أو توصيالت فيما بينها
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P620 توجيه التعبئة  P620 

  .٢٩٠٠ و٢٨١٤ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 
  :٨-١-٤حكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف  استيفاء األشريطة بالعبوات التالية يرخص

  : تبعاً لذلكاعتمدت واليت ٣-٦ستويف اشتراطات الفصل تفيما يلي عناصر العبوات اليت 
  :عبوة داخلية تتألف من  )أ(

  ؛املانعة للتسربوعاء أو أكثر من األوعية األولية   '١'
  ؛ للتسربمانعةعبوة ثانوية   '٢'
األوعيـة   (احملتويات وتوضع بني الوعـاء األويل     كامل  مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص      ة املواد املعدية الصلبة،     باستثناء حال   '٣'

على حدة أو فـصلها     ها  لف كل من   وبني العبوة الثانوية؛ ويف حالة وضع عدة أوعية أولية يف عبوة ثانوية واحدة، جيب                )األولية
  على النحو الذي مينع تالمسها؛

  .صلبةارجية عبوة خ  )ب(
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

  . مم١٠٠ عن احلد األدىن لبعدها اخلارجي وجيب أال يقل
  :اشتراطات إضافية

وجيـوز أن   . أنواع من البضائع غري املتصلة هبا     على  وي  تمواد معدية مع عبوات داخلية حت     على  اليت حتتوي   ال جتمع العبوات الداخلية       -١
 جليـد   على ؛ وجيوز أن حيتوي الغالف الشامل     ٢-١-٥ و ١-٢-١تغلف الطرود الكاملة بغالف شامل وفقاً لألحكام الواردة يف          

  .جاف
  :ملة اليت تتطلب تعبئة خاصة، تنطبق االشتراطات اإلضافية التاليةباستثناء الشحنات غري العادية مثل األعضاء الكا  -٢

من الزجاج أو املعـدن أو مـن   األولية تكون األوعية . املواد اليت تشحن يف درجة احلرارة احمليطة أو يف درجة حرارة أعلى   )أ(
حلرارة، أو سدادة ذات جوانـب      وتتوافر وسيلة إجيابية لضمان إحكام اإلغالق دون أي تسرب، مثل اللحام با           . البالستيك

   مثل شريط البارافني أو وسيلة إغالق مصنَّعة؛،ويف حالة استخدام األغطية اللولبية جيب إحكامها بشريط الصق. مطوقة
الثانوية أو كبديل   ) العبوات( جاف أو أية مادة للتربيد حول العبوة         جليد أو   جليديوضع  . املواد اليت تشحن مربدة أو جممدة       )ب(

توضـع  و. ٣-٣-٦ك يف عبوة شاملة تضم واحداً أو أكثر من الطرود الكاملة توضع عليها عالمات وفقـاً للفقـرة                   لذل
، تكون العبـوة    اجلليدوإذا استخدم   .  اجلاف اجلليد أو   اجلليددعامات داخلية لتأمني العبوات الثانوية يف وضعها بعد ذوبان          

 اجلاف، تسمح العبوة اخلارجية أو العبوة اجملمعة بتسرب غاز       اجلليداستخدم  وإذا  . انعة للتسرب اخلارجية أو العبوة اجملمعة م    
  ويكون كل من الوعاء األويل والعبوة الثانوية سليماً عند درجة حرارة مادة التربيد املستخدمة؛. ثاين أكسيد الكربون

 ،رة على حتمل درجات حرارة منخفضة جداً      تستخدم أوعية أولية من البالستيك قاد     . املواد اليت تنقل يف النتروجني السائل       )ج(
 ويلزم يف معظم احلاالت هتيئتها لكل وعـاء     ،وتكون العبوة الثانوية قادرة كذلك على حتمل درجات حرارة منخفضة جداً          

ويظل كل من الوعاء األويل والعبوة     . وال بد كذلك من استيفاء الشروط الالزمة لشحن النتروجني السائل         . أويل على حدة  
  ؛وية سليماً عند درجة حرارة النتروجني السائلالثان

 أو أوعيـة زجاجيـة   خمتومـة بالنـار   زجاجية أمبوالت يف أوعية أولية تكون عبارة عن     اجملفَّدة أن تنقل املواد      أيضاً ميكن  )د(
  . إحكام معدنيةحلقاتذات بسدادات مطاطية 

ويل والعبوة الثانوية قادرين، دون أي تسرب، على حتمل ضغط داخلـي    وأياً كانت درجة احلرارة املتوخاة للشحنة، يكون الوعاء األ          -٣
س فوق  °٥٥س حتت الصفر و   °٤٠يتراوح بني   رارة يف مدى    ــ كيلوباسكال ودرجات ح   ٩٥حيدث فارقاً يف الضغط ال يقل عن        

  .الصفر
وة، إال إذا كانت هذه ضرورية السـتدامة املـواد    مع البضائع اخلطرة األخرى يف نفس العب٢-٦ال ُتعبَّأ املواد املُعدية العائدة للشعبة    -٤

 أو  ٣ يف الرتبة    درجة مل أو أقل من البضائع اخلطرة امل       ٣٠وجيوز تعبئة كمية    . املعدية أو موازنتها أو منع احنطاطها أو حتييد أخطارها        
طرة الشتراطات إضافية مما ورد     وال ختضع هذه الكميات القليلة من البضائع اخل       .  يف كل وعاء أويل حيتوي على مواد معدية        ٩ أو   ٨

  يف هذه الالئحة التنظيمية، إذا متت تعبئتها وفقا ملا نص عليه توجيه التعبئة هذا
  .٧-٣-١-٤جيوز للسلطة املختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املواد احليوانية وفقاً ألحكام الفقرة   -٥
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P621 توجيه التعبئة  P621 
  .٣٢٩١لى رقم األمم املتحدة ينطبق هذا التوجيه ع

باسـتثناء مـا ورد يف      ،  ٣-١-٤ و ١-١-٤ اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف           شـريطة العبـوات التاليـة     استخدام   ب يرخص
١٥-١-١-٤:  
  :بقدرة العبوة على االحتفاظ بالسوائلرهناً رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي المتصاص جممل كمية السائل املوجودة و )١(

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  . للمواد الصلبةIIمستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات 
  :كميات أكرب بالسائلعلى لطرود اليت حتتوي يف حالة ا )٢(

  )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

 ،6HA1، 6HB1، 6HG1، 6HH1 ،6HD1، 6HA2، 6HB2، 6HC ،6HD2،6HG2  ،6HH2، 6PA1(عبوات مركبة 
6PB1 ،6PG1 ،6PD1 ،6PH1، 6PH2، 6PA2، 6PB2 ،6PC ،6PG2 ،6PD2( 

  .مواد السائلة للIIمستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات 
  :اشتراط إضايف

حتتفظ بالسوائل يف ظـروف     و  االنثقاب مقاومة  قادرة على    ، من قبيل الزجاج املكسور واإلبر     ،تكون العبوات املخصصة الحتواء أشياء حادة     
  .١-٦ املبينة يف الفصل األداءاختبار 

  
P650 توجيه التعبئة  P650 

  .٣٣٧٣ األمم املتحدة رقمينطبق هذا التوجيه على 
نوعية جيدة ومتينة مبا فيه الكفاية لتحمل الصدمات واحلموالت أثناء ظروف النقل العادية، مبا يف ذلك نقـل                  ذات  تكون العبوات     )١(

البضائع فيما بني وحدات النقل وبني وحدات النقل وخمازن البضائع، باإلضافة إىل حتريك للبضائع من منصات رفعها وإنزاهلـا أو                    
وجيب بناء العبوات وإغالقها بطريقة متنع فقدان حمتوياهتا عنـد إعـدادها            . معة متهيداً ملناولتها اليدوية أو اآللية الحقاً      من العبوة اجمل  

  .للنقل نتيجة لالهتزاز أو تغريات درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط يف ظروف النقل العادية
 :تتألف العبوة من ثالثة مكونات  )٢(

  ؛وعاء أويل  )أ(
  ؛ عبوة ثانويةو  )ب(
  .عبوة خارجيةو  )ج(

  .وتكون العبوة الثانوية أو العبوة اخلارجية صلبة
جيب تعبئة األوعية األولية يف العبوات الثانوية بطريقة حتول دون كسرها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب حمتوياهتا إىل العبوة الثانويـة                        )٣(

وجيب، يف حالة تسرب احملتويات، أال      . ية يف العبوات اخلارجية مبادة توسيد مناسبة      وجيب تأمني العبوات الثانو   . يف ظروف النقل العادية   
   .يؤثر هذا تأثرياً كبرياً على اخلواص الوقائية ملادة التوسيد أو العبوة اخلارجية

ألغراض النقل، توضع العالمة املبينة أدناه على السطح اخلارجي للعبوة اخلارجية             )٤(
وتكون العالمة بـشكل    . مقروءةير، وتكون واضحة و   فوق خلفية ذات لون مغا    

 مم وال يقل مسك اخلط عن       ٥٠وال يقل طول ضلعه عن       °٤٥مربع قائم بزاوية    
ويوضع االسـم الرمسـي    .  مم ٦ مم، وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام عن         ٢

 "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B ":املستخدم فـي النقـل  
  .على العبوة اخلارجية جبوار العالمة املربعة" اءمادة بيولوجية، الفئة ب"

  
  
 

الوارد يف الطبعة املنقحة السابعة عـشرة      P650من توجيه التعبئة    ) ٤(تطبيق العالمة املبينة يف الفقرة      يف   االستمرار    جيوز : مالحظة
 .٢٠١٦سمرب دي/ كانون األول٣١للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت 

 تابع على الصفحة التالية
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P650 تابع( توجيه التعبئة( P650 
  . مم كحد أدىنX١٠٠ ١٠٠ األقل من أوجه العبوة اخلارجية تكون أبعاد وجه واحد على  )٥(
  علـى النحـو املـبني يف       ٣-٥-٣-٦تـاز بنجـاح اختبـار الـسقوط الـوارد يف            جت على أن    ةقادرعبوة املستكملة   كون ال ت  )٦(

 وال يكون هناك تسرب من الوعاء أو األوعية األولية بعد التتـابع املناسـب               . متر ١,٢ارتفاع  عند    من هذه الالئحة   ٢-٥-٣-٦
  .الختبارات السقوط، وتظل األوعية حممية مبادة ماصة، عند االقتضاء، يف العبوات الثانوية

  يف حالة السوائل  )٧(
  ؛ انعة للتسربولية متكون األوعية األ  )أ(
  ؛انعة للتسربتكون العبوة الثانوية م  )ب(
  وإذا وضعت عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانوية وحيدة، جيب لف كل منها على حدة أو فصلها ملنع تالمسها؛  )ج(
كمية كافيـة المتـصاص     وتكون املادة املاصة ب   . والعبوة الثانوية ) األولية( األول   )األوعية (توضع مادة ماصة بني الوعاء      )د(

   للمادة السائلة مادة التوسيد أو العبوة اخلارجية للخطر؛انسكابحمتويات األوعية األولية حبيث ال يعرض أي كامل 
 ٩٥تكون األوعية األولية أو العبوات الثانوية قادرة على أن تتحمل، دون حدوث تسرب، ضغطاً داخلياً ال يقـل عـن                       )ه(

  ). بار٠,٩٥(كيلوباسكال 
  يف حالة املواد الصلبة  )٨(

  خيل؛نتكون األوعية األولية مانعة للت  )أ(
  تكون العبوة الثانوية مانعة للتنخيل؛   )ب(
  إذا وضعت عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانوية وحيدة، جيب لف كل منها على حدة أو فصلها ملنع تالمسها؛  )ج(
يف الوعاء األويل أثناء النقل، تستخدم عبوة مناسبة للسوائل، مبا يف            بشأن وجود أو عدم وجود سائل متبق         الشك حالةيف    )د(

  . ذلك استخدام مواد ماصة
   اجلاف والنتروجني السائلواجلليد اجلليد: مدةيف حالة العينات املربدة أو اجمل  )٩(

وعنـد  . ٣-٥-٥ الفقـرة    شتراطات الواردة يف  اال اجلاف أو النتروجني السائل كمادة تربيد، تنطبق         اجلليدعند استخدام     )أ(
وجيب توفري دعامـات داخليـة      .  يوضع خارج العبوة الثانوية أو يف العبوة اخلارجية أو يف العبوة اجملمعة            اجلليد،استخدام  

لضمان بقاء العبوة الثانوية يف مكاهنا األصلي؛ وإذا استعمل اجلليد، جيب أن تكون العبوة اخلارجية او العبوة الشاملة مانعة                   
  ؛للتسرب

 عند درجة حرارة مادة التربيد املستخدمة، وكذلك درجات احلرارة ودرجات    نييكون الوعاء األويل والعبوة الثانوية سليم       )ب(
  .فقد التربيدعند الضغط اليت ميكن أن حتدث 

ضوح أو تستنسخ وتوضع     توضع العبوات يف عبوة شاملة، تكون عالمات العبوة اليت يقتضيها توجيه التعبئة هذا إما مرئية بو                عندما  )١٠(
  .على سطح العبوة اجملمعة

 ألي اشـتراطات    ، وفقاً لتوجيه التعبئة هـذا     يز بعالمات اليت تعبأ ومت  ،  ٣٣٧٣ املعينة حتت رقم األمم املتحدة    عدية  ال ختضع املواد امل     )١١(
  . التنظيميةأخرى يف هذه الالئحة

لء هذه العبوات   مل واضحة   عليماتتب) ، مثالً املريض(شخص الذي يعد العبوة     لا أو   لشاحَنا لتالونها ا و وموزع ات العبو وصانع زودي  )١٢(
  .إعداد العبوة للنقل بشكل صحيحللتمكني من  ،وإغالقها

 مع البضائع اخلطرة األخرى يف نفس العبوة، إال إذا كانت هذه ضرورية الستدامة املـواد                ٢-٦ال ُتعبَّأ املواد املُعدية العائدة للشعبة         )١٣(
 ٣ يف الرتبـة  درجة مل أو أقل من البضائع اخلطرة امل   ٣٠وجيوز تعبئة كمية    . ة أو موازنتها أو منع احنطاطها أو حتييد أخطارها        املعدي

وال ختضع هذه الكميات القليلة من البضائع اخلطرة الشتراطات إضافية مما           . ، يف كل وعاء أويل حيتوي على مواد معدية        ٩ أو   ٨أو  
  .توجيه التعبئة هذا ملا نص عليه ظيمية، إذا متت تعبئتها وفقاًورد يف هذه الالئحة التن

  اشتراط إضايف 
  .٧-٣-١-٤جيوز للسلطة املختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املواد احليوانية وفقاً ألحكام الفقرة 
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P800 توجيه التعبئة  P800 

  .٢٨٠٩ و٢٨٠٣ ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة
  .٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطةالعبوات التالية باستخدام  يرخص

  .٦-٣-١-٤يف الواردة شريطة استيفاء األحكام العامة  ضغطأوعية   )١(
   ؛اتلتر ٣ قوارير فوالذية أو زجاجات ذات وسائل إغالق ملولبة ال تتجاوز سعتهاأو   )٢(
  :التاليةعبوات جممعة تستويف الشروط  أو  )٣(

داخلية من زجاج أو معدن أو بالستيك جامد خمصصة الحتواء سوائل وال تتجـاوز كتلتـها                العبوات  أن تكون ال    )أ(
  ؛ كغ١٥الصافية 

  ؛حتشى العبوات الداخلية مبواد توسيد كافية ملنع الكسرأن   )ب(
اس مصنوعة من مادة متينة مانعـة للتـسرب   بطانات داخلية أو أكيعلى العبوات الداخلية أو العبوات اخلارجية     أن حتتوي     )ج(

بالكامل ملنعها من االرتشاح من العبوة بصرف النظـر عـن            باحملتوياتوغري منفذة للمحتويات، حتيط      لالنثقابومقاومة  
   وضعها؛موضعها أو اجتاه

  :العبوات اخلارجية والكتل الصافية القصوى التاليةاستخدام  بأن يرخص  )د(
  تلة الصافية القصوىالك  :العبوة اخلارجية  
  أسطوانات  
   كغ٤٠٠  ) 1A1،1A2(فوالذ   
   كغ٤٠٠   ) 1N1،1N2( غري الفوالذ أو األلومنيوم معدن آخر  
   كغ٤٠٠  ) 1H1،1H2(بالستيك   
   كغ٤٠٠  (1D)خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠  (1G)  ليفيكرتون  
  صناديق  
   كغ٤٠٠  (4A)فوالذ   
   كغ٤٠٠   )4N(  أو األلومنيومالفوالذغري  معدن آخر  
   كغ٢٥٠  (4C1)خشب طبيعي   
   كغ٢٥٠  (4C2)خشب طبيعي جبدران مانعة للتنخيل   
   كغ٢٥٠  (4D)خشب رقائقي   
   كغ١٢٥  (4F)خشب معاد التكوين  
   كغ١٢٥  (4G) ليفي كرتون  
   كغ٦٠  (4H1) ممدد بالستيك  
   كغ١٢٥  (4H2) جامد بالستيك  

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP41      غاليوم عند درجات حرارة منخفضة للحفاظ عليه يف حالة صلبة متاماً،           عنصر ال ، عندما يلزم نقل     ٢٨٠٣دة  يف حالة رقم األمم املتح

ويف حالـة   .  جاف أو وسائل تربيد أخرى     جليدعلى   يف عبوة خارجية متينة مقاومة للماء حتتوي         ميكن وضع العبوات املذكورة آنفاً    
قادرة على مقاومة مادة التربيد كيميائياً وفيزيائياً،        املستخدمة يف تعبئة الغاليوم      نفاًاستخدام مادة مربدة، تكون مجيع املواد املذكورة آ       

ـ   اجلليدويف حالة استخدام    . نخفضة ملادة التربيد املستخدمة   املرارة  احلند درجات   وعلى مقاومة الصدم ع    أن تـسمح   ب   اجلاف، جي
  .طالق غاز ثاين أكسيد الكربونانالعبوة اخلارجية ب
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P801 جيه التعبئةتو  P801 

  .٣٠٢٨ أو ٢٧٩٥ أو ٢٧٩٤أرقام األمم املتحدة حتت ينطبق هذا التوجيه على البطاريات الكهربائية اجلديدة واملستخدمة املصنفة 
  :٣-١-٤و) ٣-١-١-٤باستثناء ( ١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةالعبوات التالية، يرخص باستخدام 

  ة؛بجية الصلالعبوات اخلار  )١(
  ضلعة؛املشبية اخلقفاص األ  )٢(
  . النقالةاتـنصامل  )٣(

  .صدأ أو بالستيكية قادرة على احتواء أي سائل سائبال ت املستخدمة سائبة يف صناديق بطاريات فوالذية بطاريات اخلزنوجيوز أيضاً نقل 
  :اشتراطات إضافية

  . الدارة الكهربائية البطاريات من قصرىحمُت  -١
  .فصل بينها طبقة من مادة غري موصلةتيف طبقات  محاية مناسبة املنّضدة البطاريات ىمحُت  -٢
  .ة فوقهاوضوع عناصر أخرى مزانوأ البطاريةل أطراف توصيل حمَّال ُت  -٣
  . قصد غرينعداخل العبوة  ملنع حركتها تثّبتتعبأ البطاريات أو   -٤
  

P802 توجيه التعبئة  P802 
  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  التالية العبواترخص باستخدام ي
  عبوات جممعة  )١(

 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو  1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1: عبوات خارجية 
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2 :كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى .  

  . لترات١٠: اج أو بالستيك؛ السعة القصوىزج: عبوات داخلية
  عبوات جممعة  )٢(

 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1Dأو  1H2أو  1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1: بوات خارجية ع
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2: كغ١٢٥: الكتلة الصافية القصوى .  

  راً لت٤٠: معدن؛ السعة القصوى: عبوات داخلية
أو يف ) 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلشب الرقائقي : عبوات مركبة  )٣(

 عبوة من    أو يف  )6PD2 أو   6PC أو   6PB2 أو   6PA2 (يف سلة من اخلوص     صندوق من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلشب أو       
  . لترا٦٠ً :السعة القصوى ؛)(6PH2 البالستيك اجلامد

  . لترا٢٥٠ً بسعة قصوى (1A1)أسطوانات من الفوالذ   )٤(
  .٦-٣-١-٤أوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة يف   )٥(

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP79        نظر توجيـه   ، ا  يف املائة  ٨٥  وتقل عن      يف املائة  ٦٠، عندما تزيد نسبة فلوريد اهليدروجني على        ١٧٩٠يف حالة رقم األمم املتحدة

  .P001التعبئة 
  

P803 توجيه التعبئة  P803 
  .٢٠٢٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة بالعبوات التالية رخص باستخدامي
  ؛)1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G(أسطوانات   )١(
  ؛)4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(صناديق   )٢(

  . كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى
تعبأ املواد كل منها على حدة ويفصل بينها باستخدام حواجز أو فواصل، أو عبوات داخلية، أو مواد توسيد ملنع التصريف غري املقـصود يف                        

  .ظل ظروف النقل العادية
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P804 توجيه التعبئة  P804 

  .١٧٤٤مم املتحدة ينطبق هذا التوجيه على رقم األ
  :  وأن تكون العبوات خمتومة حمكمة اإلغالق٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطة التالية يرخص باستخدام العبوات

  كغ،٢٥ اليت تبلغ كتلتها القصوى العبوات اجملمعة )١(
؛  من سـعتها    يف املائة  ٩٠مملوءة مبا ال يتجاوز      لتر، و  ١,٣  لكل منها  داخلية من الزجاج والسعة القصوى    ) عبوات(وتتألف من عبوة      •

 بصورة حمكمة بأي وسيلة متنع االنزياح أو اخللخلة بسبب الصدم أو االهتزاز أثناء النقل، وتوضع مفـردة                ) السدادات(تثبت السدادة   
  يف

) العبوات(حمتويات العبوة أوعية معدنية أو من البالستيك اجلامد جنباً إىل جنب مع مواد مبطنة وماصة تكفي المتصاص سائر                •
 1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1الداخلية الزجاجية، مث تعبأ يف عبوات خارجية من األنواع          

  . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N  أو4B أو 4A أو 1G أو 1Dأو 
 ٥فلزات أو فلوريد البويل فينيل إيدين اليت ال تتجاوز سعة كـل منـها               اليت تتألف من عبوات داخلية مصنوعة من         اجملمعةالعبوات   )٢(

 أو  1A1لترات واملعبأة فرادى مع مادة ماصة كافية المتصاص احملتويات، ومع مادة توسيد خاملة يف العبوات اخلارجية من األنـواع                    
1A2   1 أوB1   1 أوB2 1  أوN1   1 أوN2   1أوH1   1أوH2   1أوD   1 أوG   4 أوA   4 أوB 4  أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG 
 من سعتها، وتثبـت      يف املائة  ٩٠وجيب عدم ملء العبوات الداخلية أكثر من        .  كغ ٧٥وذات كتلة إمجالية قصوى مقدارها       4H2أو  

 سدادة كل عبوة بصورة حمكمة بأي وسيلة متنع زحزحة السدادة أو ارختاءها بسبب الصدم أو االهتزاز أثناء النقل؛
 : اليت تتألف من العبوات )٣(

  : عبوات خارجية  
، خمتربة وفقاً الشـتراطات االخـتبار     )1H2 أو   1H1 أو   1A2 أو   1A1(أسطوانات من الفوالذ أو البالستيك، ذات رأس قابلة للرتع          

ة الحتواء مـواد     بكتلة تناظر كتلة الطرد اجملمع، إما كعبوة مَعدَّة الحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة معدَّ               ٥-١-٦الواردة يف   
  صلبة أو سوائل، ومعلَّمة بعالمات مناسبة؛

  : عبوات داخلية
 خبـصوص   ١-٦مستوفية لالشتراطات الواردة يف الفصل      ) 6HA1 أو   1H1 أو   1N1 أو   1B1 أو   1A1(أسطوانات أو عبوات مركبة     

  :العبوات املفردة، وختضع للشروط التالية
  ؛)ضغط مانومتري) (  بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠ل عن جيرى اختبار ضغط هيدرويل عند ضغط ال يق  )أ(
  ؛) بار٠,٣( كيلوباسكال ٣٠جترى اختبارات منع التسرب يف مرحليت التصميم واإلنتاج عند ضغط   )ب(
تكون معزولة عن األسطوانة اخلارجية باستخدام مادة توسيد خاملة خمففة للصدمات حتيط بالعبوة الداخليـة مـن مجيـع             )ج(

  اجلوانب؛
   لتراً؛١٢٥ تتجاوز سعتها ال  )د(
  :تكون وسائل اإلغالق من نوع ملولب وتكون  )ه(

حمكمة اإلغالق بأي وسـيلة ميكنـها منـع تزحـزح الـسدادة أو تراخيهـا بـسبب الـصدم أو االهتـزاز                         '١'
  أثناء النقل؛

 مزودة بغطاء خمتوم؛  '٢'
على فترات  ) ب(ار منع التسرب وفقاً ملا هو مبني يف         ختضع العبوات اخلارجية والداخلية بصفة دورية لفحص داخلي واختب          )و(

  ال تتجاوز سنتني ونصف السنة؛
  :حتمل العبوات اخلارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة  )ز(

  ؛)تبني التواريخ بالشهر والسنة(تاريخ االختبار األويل وآخر اختبار وفحص دوريني للعبوة الداخلية   '١'
  الختبارات أو عمليات الفحص أو الرمز املرخص لـه؛اسم اخلبري الذي جيري ا  '٢'

 .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغط، )٤(
ضـغط  ) ( بـار  ١٠( ميغا باسكال    ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن        ١٠ختضع الختبار ضغط بدئي واختبار دوري كل          )أ(

  ؛)مانومتري
 منع التسرب على فترات ال تتجاوز سنتني ونصف السنة؛ختضع بصفة دورية لفحص داخلي واختبار   )ب(
  جيوز أن تكون غري جمهزة بأي أداة لتخفيف الضغط؛   )ج(
  جمهزة بأداة إغالق ثانوية؛) صمامات(جيب أن تكون كل عبوة ضغط مغلقة بسدادة أو صمام   )د(
للتـسرب واحلـشايا      واملواد املانعة    جيب أن تكون مواد صنع وعاء الضغط والصمامات والسدادات وكبسوالت التنفيس            )ه(

  .مالئمة بعضها لبعض وللمحتويات
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P805 توجيه التعبئة P805 

 .٣٥٠٧ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف و٣- ١- ٤و ١- ١- ٤األحكام العامة الواردة يف يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء 

 :٧- ١- ٩- ١- ٤و ٤- ١- ٩- ١- ٤و ٢- ١- ٩- ١- ٤
 :عبوات تتكون من

  وعاء أو أكثر من األوعية األولية املعدنية أو البالستيكية؛ يف  )أ(  
 عبوة أو أكثر من العبوات الصلبة املانعة للتسرب؛ يف  )ب(  
 :عبوة خارجية صلبة  )ج(  

  ؛)1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 
 ؛)4A ،4B،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2(صناديق 
 .)3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  :اشتراطات إضافية
األولية يف العبوات الثانوية بطريقة حتول دون كسرها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب حمتوياهتا الداخلية جيب تعبئة األوعية   - ١

ويف . متنع احلركة عبوات اخلارجية مبادة توسيد مناسبةوجيب تأمني العبوات الثانوية يف ال. إىل العبوة الثانوية يف ظروف النقل العادية
  على النحو الذي مينع تالمسها؛على حدة أو فصلها ها لف كل منحالة وضع عدة أوعية أولية يف عبوة ثانوية واحدة، جيب 

  ؛٢- ٥- ٤- ٢- ٧- ٢ألحكام الواردة يف جيب أن تستويف احملتويات ا  - ٢
 .٤- ٤- ٦جيب استيفاء األحكام الواردة يف   - ٣

  :حكم خاص متعلق بالتعبئة
  .٢- ١١- ٤- ٦ و٥- ٣- ٢- ٧- ٢يف حالة املواد االنشطارية بكميات مستثناة، جيب استيفاء احلدود املبينة يف 

  
P900 توجيه التعبئة  P900 

  .٢٢١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤واردة يف استيفاء األحكام العامة الشريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
  ؛ أوP002توجيه التعبئة املرخصة يف العبوات   )١(
  . كغ٥٠بكتلة صافية قصوى ) 5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو 5H1(أكياس   )٢(

  .هلواء الطليق إىل احلد األدىنمغلقة مع تقليل حيز اشاحنة ه يف وحدات نقل تعبئت يف حالة  السمك بدون عبوةجريشوجيوز أيضاً نقل 
  

P901 توجيه التعبئة  P901 
  .٣٣١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام الواردة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

وإذا  ).٢٥١، احلكم اخلاص ١-٣-٣انظر ( ككل اللوازم جملموعة خصصةالعبوات مستوى األداء املناسب جملموعة التعبئة املجيب أن تستويف 
موعة تعبئة، جيب أن تستويف العبـوات مـستوى أداء          كانت جمموعة اللوازم حتتوي على بضائع خطرة فقط مل ختصص هلا أي جم            

  .IIجمموعة التعبئة 
  .مستعمل كمربِّد) جليد جاف(، باستثناء كتلة أي ثاين أكسيد الكربون، جامد،  كغ١٠ :الكمية القصوى للبضائع اخلطرة لكل عبوة خارجية

  :اشتراط إضايف
 محايتها من املواد األخـرى      ب وجي ، غراماً ٢٥٠ مل أو    ٢٥٠ات داخلية ال تتجاوز      يف عبو  لوازم جمموعة   داخلتعبأ البضائع اخلطرة املوجودة     

     . عليهااجملموعة ملتاليت تش
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P902 توجيه التعبئة  P902 
  .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
  : املعباةالسلع

 )1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2 ،3H2(تنكات 

  .III العبوات مستوى أداء جمموعـة التعبئةجيب أن تستويف 
  . ل العادية قصد يف ظروف النقعن غري تفاعلهاعلى حنو مينع حركة السلع ويتم تصميم وبناء العبوات 

  :السلع غري املعباة
  . التجميعمنشأةمن مكان صنعها إىل  ات أو حاوياتشاحن يف وسائل مناولة خمصصة أو غري معبأة السلع نقلجيوز أيضاً 

  :اشتراط إضايف
  .ملواد اليت حتتويها هذه األوعيةاملتعلقة باالسلطة املختصة مستوفية الشتراطات تكون أوعية الضغط 
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P903 ه التعبئةتوجي  P903 
  ٣٤٨١ و٣٤٨٠و ٣٠٩١ و٣٠٩٠ األمم املتحدة أرقامينطبق هذا التوجيه على 

  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة العبوات التاليةيرخص باستخدام 
  :يف حالة اخلاليا والبطاريات  )١(

 )1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2 ،3H2(تنكات 

من العطب الذي ميكن أن تسببه احلركة أو وضـع           حبيث توفر احلماية للخاليا أو البطاريات        بطاريات يف عبوات   ال وأاليا  اخل تعبأ
  .اخلاليا أو البطاريات داخل العبوة

  .IIالعبوة مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف 
،  كغ أو أكثر   ١٢ ، كتلته  ففي حالة اخلاليا أو البطاريات اليت تستخدم غالفاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات            ،ذلك وباإلضافة إىل   )٢(

  :أو جمموعات هذه اخلاليا أو البطاريات
  ؛عبوات خارجية قوية  )أ(
  ؛)املثال  ل مغلقة متاماً أو حماطة بألواح خشبية على سبيصناديق شحن( واقيةأغلفة   )ب(
  .صوان أو وسائل مناولة أخرى  )ج(

  . موضوعة فوقهاأخرى عناصرثقل  البطاريةأطراف توصيل وال حتّمـل  حركة غري مقصودة، ةتثبت اخلاليا أو البطاريات ملنع أي
  .٣-١-١-٤ تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف الفقرة أنوال بد من 

  :ملعبأة مع املعدات أو البطاريات ااخلاليايف حالة   )٣(
  من توجيه التعبئة هذا، مع وضعها بعد ذلك مع املعدات يف عبوة خارجية؛) ١(عبوات مستوفية لالشتراطات الواردة يف الفقرة 

) ١(أو عبوات تغلف اخلاليا أو البطاريات متاماً، مع وضعها بعد ذلك مع املعدات يف عبوة تستويف االشتراطات الواردة يف الفقرة                     
  .جيه التعبئة هذامن تو

  . حركة داخل العبوة اخلارجيةةتثبت املعدات ملنع أي
 أيونات الليثيـوم  أو من فلز الليثيوماجلهاز الذي يستلزم اخلاليا أو البطاريات من    " معدات"ألغراض توجيه التعبئة هذا، تعين كلمة       

  .الذي يعبأ معها لتشغيله
  : املعداتيف حالة اخلاليا أو البطاريات املركبة يف  )٤(

وتصنع بطريقة  .العبوة واالستخدام املقصود منها   سعة  عبوات خارجية قوية تصنع من مادة ذات قوة وتصميم مالئمني يتناسبان مع             
  .٣-١-١-٤وليس من الضروري أن تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف الفقرة . حتول دون التشغيل العرضي يف أثناء النقل

  . الكبرية للنقل غري معبأة أو على صوان إذا كانت املعدات توفر احلماية املكافئة للخاليا أو البطاريات املركبة فيها تقدمي املعداتوميكن
اليت ليست لديها القدرة على توليـد       ي والساعات وأجهزة قياس درجات احلرارة       الراديوبطاقات التعرف   وجيوز نقل أجهزة مثل     

وعندما تكون هذه األجهزة نشطة، جيـب أن تـستويف          . صد يف عبوات خارجية متينة    انبعاث خطري للحرارة، وهي نشطة عن ق      
  .املعايري احملددة لإلشعاع الكهرمغنطيسي لضمان عدم تسبب تشغيل اجلهاز يف تداخل مع نظم تشغيل الطائرات

  :اشتراط إضايف
  .ئيةالدارة الكهربا  قصر البطاريات من اخلاليا أو محايةجيب
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P904 لتعبئةتوجيه ا  P904 

  .٣٢٤٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :العبوات التاليةرخص باستخدام ي
 واملصممة حبيـث    ٣-١-٤و ٨-١-١-٤ و ٤-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤ألحكام العامة الواردة يف     ل العبوات املستوفية   )١(

 مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئمـني           وُتستخدم عبوات خارجية  . ٤-١-٦تفي باشتراطات البناء الواردة يف      
وحني يستعمل توجيه التعبئة هذا لنقل عبوات داخلية من عبوات جمّمعة، جيـب             . يتناسبان مع سعة العبوة واالستخدام املقصود منها      

  .اندفاق شيء منها عن غري قصد أثناء ظروف النقل العادية ال حيدثتصميم وبناء العبوة حبيث 
  :ما يليولكنها تستويف  ،٦ اليت ال يلزم استيفاؤها الشتراطات اختبار العبوات الواردة يف اجلزء العبوات  )٢(

  : علىملتعبوة داخلية تش  )أ(
  ؛السوائل أو لتنخيل اجلوامد مانعة لتسرب  مع عبوة ثانوية، تكون مجيعهاوعاء أو أكثر من األوعية األولية  '١'
  بكمية تكفـي المتـصاص     ،والعبوة الثانوية  )األوعية األولية ( بني الوعاء األويل     ،ادة ماصة ميف حالة السوائل، توضع       '٢'

للمادة السائلة عن اإلضرار بسالمة مواد التوسيد أو إعطاب العبوة           حمتويات األوعية األولية، حبيث ال يسفر أي اندفاق       
  ؛اخلارجية

  ؛ ملنع تالمسها أو فصلهاكل منها على حدة جيب لف ،يدةوحيف عبوة ثانوية هشة يف حالة وضع عدة أوعية أولية   '٣'
  . مم١٠٠ عن ية اخلارج أصغر أبعادهاارجية مبتانة مالئمة لسعتها وكتلتها والغرض من استخدامها، وال يقلاخلعبوة تكون ال  )ب(

. مقـروءة  لون مغاير، وتكون واضـحة و       فوق خلفية ذات   ،ألغراض النقل، توضع العالمة املبينة أدناه على السطح اخلارجي للعبوة اخلارجية          
 مم، وال يقل ارتفـاع احلـروف        ٢ مم وال يقل مسك اخلط عن        ٥٠وال يقل طول ضلعه عن       °٤٥وتكون العالمة بشكل مربع قائم بزاوية       

  . مم٦واألرقام عن 
  
  
  
  
 

 

الوارد يف الطبعة املنقحة السابعة عشرة  P904من توجيه التعبئة ) ٢(تطبيق العالمة املبينة يف الفقرة يف   االستمرار  جيوز    :مالحظة
  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت 

  :اشتراط إضايف
    واجلليد اجلاف والنتروجني السائلاجلليد

يف حالة استعمال اجلليد، جيب     . ٣-٥-٥يق االشتراطات  الواردة يف      جيب تطب  كمادة تربيد،     اجلليد اجلاف أو النتروجني السائل     عند استخدام 
وجيب توفري دعائم داخلية تضمن ثبات العبوات الثانويـة يف وضـعها            . وضعه خارج العبوة الثانوية أو يف العبوة اخلارجية أو يف عبوة شاملة           

  .ة اجملمعة مانعة للتسربويف حالة استعمال اجلليد، جيب أن تكون العبوة اخلارجية أو العبو. األصلي
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P905 توجيه التعبئة  P905 

  .٢٩٩٠ و٣٠٧٢ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 
 السـتيفاء العبـوات     ولكن دون حاجة  ،  ٣-١-٤ و ١-١-٤ الواردة يف    ةاستيفاء األحكام العام  شريطة  أية عبوة مالئمة    رخص باستخدام   ي

  . ٦لالشتراطات الواردة يف اجلزء 
، )كما هو احلال بالنسبة لقوارب اإلنقـاذ (لألحوال اجلوية مقاومة ة ب أو حتتويها أغلفة خارجية صلها اإلنقاذ حبيث تتضمن   أجهزةدما تصنع   وعن

  .جيوز نقلها بدون تعبئة
  :اشتراطات إضافية

  :، وباإلضافة إىل ذلكغري املقصودة  ملنع حركتهاثبيتهاتب  اإلنقاذ كمعدات يف أجهزةتواةمجيع املواد والسلع اخلطرة احملتؤّمـن   -١
  ؛ الليفي يف عبوات داخلية من البالستيك أو الكرتون١ تعبأ أدوات اإلشارة من الرتبة  )أ(
 يف أسطوانات مطابقة للمواصفات اليت حتددها السلطة املختصة، وميكن وصلها جبهـاز           ) ٢-٢ الشعبة(وضع الغازات   وت  )ب(

  ؛اإلنقاذ
 ملنـع أي    ؤّمــن  وت ،يـاً ائ كهرب عزلأو ت ) ٩الرتبة  (وبطاريات الليثيوم   ) ٨الرتبة   (كهربائية ال ن التخزي بطارياتتفصل  و  )ج(

  انسكاب للسائل؛
يف  )املثـــال  ، على سبيل ٢-٥ و١-٤أو من الشعبتني  ٣من الرتبة (املواد اخلطرة األخرى  من صغريةالكميات التعبأ و  )د(

  .متينةعبوات داخلية 
  .اإلنقاذجهزة  يف أارض عانتفاخلتعبئة تدابري ملنع أي للنقل واعداد يشمل اإل  -٢
  

P906 توجيه التعبئة  P906 
  .٣٤٣٢، و٣١٥٢ و٣١٥١ و٢٣١٥ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة العبوات التاليةرخص باستخدام ي
مركبات ثنائي فنيل أو رباعي فنيل       أو   (PCB) ةتعدد الكلور املفنيل  الثنائي  مركبات   على   اد الصلبة اليت حتتوي   يف حالة السوائل واملو     )١(

  .يناسب ماحسب، P002 أو P001العبوات اجملهزة وفقاً لتوجيه التعبئة باستخدام يسمح : املتعددة اهللجنة
  :األجهزةيف حالة احملوالت واملكثفات وسائر   )٢(

وجيب أن تثبت السلع مبادة توسيد مالئمة . P002 وP001تخدام العبوات اجملهزة وفقاً لتوجيهي التعبئة يسمح باس  )أ(
   ؛ملنع أي حركة غري مقصودة أثناء ظروف النقل العادية

 مثل حجم   ١,٢٥ما ال يقل عن     األجهزة باإلضافة إىل    يسمح بالعبوات املانعة للتسرب والقادرة على احتواء        أو    )ب(
. ثنائي الفنيل أو رباعي الفنيل املتعدد اهللجنة ة أوثنائي الفنيل املتعدد الكلورة فيها من مركبات املوجودالسوائل 

.  األجهـزة   مثل حجم السائل املوجود يف     ١,١وتوضع يف العبوات مادة ماصة تكفي المتصاص ما ال يقل عن            
 سرب وقادرة على أن حتتوي باإلضـافة إىل     احملوالت واملكثفات يف عبوات معدنية مانعة للت      تنقل  وبصورة عامة،   

  . مثل حجم السائل املوجود فيها١,٢٥  احملوالت واملكثفات نفسها على
 يف  ،حملوالت واملكثفات غري املعبأة   ، وا P002 و P001لتوجيهي التعبئة   ، جيوز نقل السوائل واملواد الصلبة غري املعبأة وفقاً          دون اإلخالل مبا تقدم   و

مادة ماصة خاملة تكفي المتصاص ما  على   مم، وحتتوي    ٨٠٠مزودة بصينية معدنية مانعة للتسرب ال يقل ارتفاعها عن          وحدات لنقل البضائع    
  .يتسرب مثل حجم أي سائل ١,١ال يقل عن 

  :اشتراط إضايف
  .احملوالت واملكثفات منعاً حلدوث تسرب يف ظروف النقل العاديةحكام سد يتخذ ما يلزم من تدابري إل
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P907 توجيه التعبئة  P907 
إذا مت بناء وتصميم املكنات أو األجهزة حبيث ُتكفل لألوعية اليت حتتوي على البضائع اخلطرة محاية كافية، ال يشترط أن تكون هنـاك عبـوة                         

ـ تعبئة البضائع اخلطرة املضّمنة يف املكنات واألجهزة يف عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسـبة                وجبت  خارجية، وإالّ    ون ذات قـوة    تك
  .١-١-١-٤ وتستويف االشتراطات املنطبقة الواردة يف وتصميم مالئمني يتناسبان مع سعة العبوة واالستخدام املقصود منها

، ولكـن دون أن تنطبـق اشـتراطات         ١-١-٤وتستويف األوعية اليت حتتوي علـى البـضائع اخلطـرة األحكـام العامـة الـواردة يف                  
، فتكون األسـطوانة الداخليـة أو األوعيـة         ٢-٢أما بالنسبة لغازات الشعبة     . ١٤-١-١-٤ و ١٢-١-١-٤ و ٤-١-١-٤ و ٣-١-١-٤

  .ة للسلطات املختصة يف البلد الذي متأل فيه األسطوانة أو الوعاءقنعالداخلية وحمتوياهتا وكثافة ملئها م
 يف  يف األوعية اليت حتتوي على البضائع اخلطرة       حدوث عطب    حيث ال يرج  وفضالً عن ذلك، يتم احتواء األوعية داخل املكنات أو األجهزة حب          

بـضائع  ال يف األوعية اليت حتتوي على عطب تسرب للبضائع اخلطرة من املكنات أو األجهزة يف حالة حدوث         أو حدوث  ظروف النقل العادية،  
األوعية اليت حتتوي على البضائع اخلطـرة       ويتم تركيب   ). ميكن استخدام بطانة مانعة للتسرب الستيفاء هذا الشرط       (سائلة،  الصلبة أو   الطرة  اخل

 وتكفل مراقبة حركتها داخل املكنات أو األجهزة أثناء النقـل   منها، وتأمينها أو توسيدها بطريقة تكفل منع كسرها أو تسرب البضائع اخلطرة          
ال يؤدي أي تسرب للمحتويات جيب أكما  . تكون مادة التوسيد قابلة للتفاعل على حنو خطر مع حمتويات األوعية          جيب أال   و. يف ظروفه العادية  

  .إىل االنتقاص كثرياً من اخلواص الوقائية ملادة التوسيد
P908 توجيه التعبئة P908 

 .٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠م األمم املتحدة ارقأينطبق هذا التوجيه على 

مبا يف ذلك عطوبة وللخاليا والبطاريات من فلز الليثيوم يرخص بالعبوات التالية للخاليا والبطاريات من أيونات الليثيوم التالفة أو امل
 :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤املركبة يف املعدات شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف تلك 

 :خلاليا والبطاريات واملعدات اليت حتتوي على خاليا وبطارياتيف حالة ا

  ؛)1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 
 ؛)4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2(صناديق 

 .)3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  .IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
تكون اخلاليا أو البطاريات أو املعدات اليت حتتوي على مثل هذه اخلاليا أو البطاريات معبأة كل منها على حدة                     - ١

وجيب أن تكون العبوة الداخلية أو العبوة اخلارجية مانعة للتسرب . يف عبوة داخلية وموضوعة داخل عبوة خارجية
 .ملنع أي انسكاب حمتمل لإللكتروليت

تكون كل عبوة داخلية حماطة مبادة عزل حراري غري قابلة لالحتراق وغري موصلة للحرارة تكفي حلمايتها مـن                    - ٢
 .توليد انبعاث خطري للحرارة

 .ة تنفيس عند االقتضاءتزود العبوات احملكمة السد بوسيل  - ٣

ثريات االهتزازات والصدمات ومتنع حركة اخلاليا والبطاريات داخل الطرد         أ لكي تقلل من ت    ُتتخذ التدابري املناسبة    - ٤
كما ميكن استخدام مادة توسيد غري قابلة لالحتـراق      . تلف إضايف وعن وضع خطر أثناء النقل       عناليت قد تسفر    

 .ذا االشتراط للوفاء هبوغري موصلة للحرارة

 .تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقاً ملعيار معترف به يف البلد الذي تصّمم فيه العبوة أو تصّنع  - ٥

اخلاملة  كمية كافية من املواد املاصة       ضاف إىل العبوة الداخلية أو اخلارجية     تيف حالة اخلاليا أو البطاريات اليت حيصل فيها تسرب،          
  .أي إلكتروليت طليق المتصاص

 . كغ خبلية أو بطارية واحدة يف العبوة اخلارجية٣٠دد عدد اخلاليا أو البطاريات اليت تتجاوز كتلتها الصافية حي

  :اشتراطات إضافية
 .الكهربائية الدارةجيب وقاية اخلاليا والبطاريات من قصر 
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P909 توجيه التعبئة P909 

 اليت يتم نقلها للتخلص منها أو إعادة معاجلتها، ٣٤٨١ و٣٤٨٠و ٣٠٩١ و٣٠٩٠م األمم املتحدة ارقأينطبق هذا التوجيه على 
  . سواء وضعت معاً مع أو بدون البطاريات غري املصنوعة من الليثيوم

 :تعبأ اخلاليا والبطاريات وفقاً ملا يلي  )١(

  :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤يرّخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف   )أ(
  )1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 

 )4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(صناديق و

  ) 3A2، 3B2، 3H2(تنكات و
  .IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة   )ب(
  .ملقصودذات قوة كافية تتناسب مع استخدامها ا) مثالً البالستيك( املعدنية مبادة تبطني غري موصلة العبواتتزود   )ج(

ساعة والبطاريات من أيونات الليثيوم      -   واط ٢٠إال أنه ميكن أن تعبأ اخلاليا من أيونات الليثيوم اليت ال تتجاوز رتبتها                )٢(
غ والبطاريات من ١ساعة واخلاليا من فلز الليثيوم اليت ال يتجاوز حمتواها من الليثيوم  -   واط١٠٠تتجاوز رتبتها    اليت ال 

 : غ وفقاً ملا يلي٢ ال يتجاوز حمتواها من الليثيوم فلز الليثيوم اليت

باستثناء ( ١- ١- ٤ كغ وتستويف األحكام العامة الواردة يف      ٣٠ خارجية متينة تصل كتلتها اإلمجالية إىل        عبواتيف    )أ(
  .٣- ١- ٤و) ٣- ١- ١- ٤

  .تناسب مع استخدامها املقصودذات قوة كافية ت) مثالً البالستيك(جتهز العبوات املعدنية مبادة تبطني غري موصلة   )ب(
من مواد مناسبة تكـون     يف حالة اخلاليا أو البطاريات املركبة يف املعدات ميكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة                 )٣(

ال داعـي ألن تـستويف العبـوات    و. وتصميم مالئمني يتناسبان مع سعة العبوة واالستخدام املقـصود منـها    ذات قوة 
 تقدمي املعدات الكبرية للنقل غري معبأة أو على صوان إذا كانت املعدات توفر  وميكن.٣- ١- ١- ٤ يف االشتراطات الواردة

 .البطاريات املركبة فيها  احلماية املكافئة للخاليا أو

كغ  ١٢ ، كتلته ففي حالة اخلاليا أو البطاريات اليت تستخدم غالفاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات            ،ذلك وباإلضافة إىل   )٤(
من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئمني يتناسبان مـع        ميكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة        ،أو أكثر 

 .٣- ١- ١- ٤ال داعي ألن تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف و. سعة العبوة واالستخدام املقصود منها

  :اشتراطات إضافية
الكهربائية ومن توليـد انبعـاث خطـري     الدارةبئتها حبيث ميكن وقايتها من قصر    جيب تصميم اخلاليا والبطاريات أو تع       - ١

 .للحرارة

 : ومن توليد انبعاث خطري للحرارة على سبيل املثال ال احلصرالكهربائية الدارةمن قصر  الوقاية تشمل  - ٢

  محاية أطراف توصيل البطارية كلّ عل حدة،  •
  يا والبطاريات،أو عبوة داخلية ملنع التالمس بني اخلال  •
  أو بطاريات ذات أطراف توصيل غائرة للحماية من قصر الدارة الكهربائية،  •
  .أو استخدام مادة توسيد غري موصلة وغري قابلة لالحتراق مللء احليز الفارغ بني اخلاليا والبطاريات يف العبوة  •

مثالً باستخدام مادة توسيد غـري      (الزائدة أثناء النقل     تثبيت اخلاليا والبطاريات داخل العبوة اخلارجية ملنع احلركة          جيب  - ٣
  ).أكياس بالستيكية مغلقة بإحكامموصلة وغري قابلة لالحتراق أو باستخدام 
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 (IBCs) الوسيطة للسوائب اتيواتوجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام احل  ٢-٤-١-٤

IBC01 توجيه التعبئة  IBC01 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة اويات الوسيطةحلاألنواع التالية من ارخص باستخدام ي

 ).31N و31B و(31Aمعدن 
  

IBC02 توجيه التعبئة  IBC02 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  اويات الوسيطةاألنواع التالية من احلرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و(31Aمعدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1(بالستيك جامد   )٢(
  ).31HZ1(مركّبة   )٣(

  :أحكام خاصة متعلقة بالتعبئة
B5        تنفيس أثناء النقـل   وسيلة  ب اويات الوسيطة ، تزود احل  ٣١٤٩و ٢٩٨٤و ٢٠١٤ و ١٧٩١يف حالة أرقام األمم املتحدة .

  . يف ظروف امللء األقصى أثناء النقلطةاوية الوسيالتنفيس يف حيز البخار الذي حتتويه احلوسيلة ويقع مدخل 
B7     لتراً  ٤٥٠ اليت تزيد سعتها على      اويات الوسيطة ، ال يسمح باستخدام احل    ١٨٦٥ و ١٢٢٢رقمي األمم املتحدة    يف حالة 

  .نظراً لقابلية املادة لالنفجار يف حالة نقلها بكميات كبرية
B8         ١١٠اوز، كما هو معروف،     ــنظراً ألن ضغطها البخاري يتج     اويات وسيطة ال تنقل هذه املادة حبالتها النقية يف ح 

  .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ يتجاوزس و°٥٠ كيلوباسكال عند
B15        جيب أن تكون مدة االستخدام املسموح هبا   يف املائة  ٥٥، إذا جتاوز محض النيتريك      ٢٠٣١يف حالة رقم األمم املتحدة ،

 .ركبة ذات األوعية الداخلية املصنوعة من البالستيك اجلامد هي سنتان من تاريخ الصنعللحاويات الوسيطة من البالستيك اجلامد وامل
B16       31، ال يسمح باستخدام احلاوية الوسيطة من النوع ٣٣٧٥يف حالة رقم األمم املتحدةA31 وNإال مبوافقة السلطة املختصة .  

  
IBC03 توجيه التعبئة  IBC03 

  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطةاويات الوسيطةلية من احلاألنواع التارخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1(بالستيك جامد   )٢(
 ).31HH2 و31HD2 و31HN2 و31HB2 و31HA2 و31HZ1 (ةبمركّ  )٣(

  :بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق 
B8       ١١٠يتجـاوز، كمـا هـو معـروف،         ها البخاري    ألن ضغط  اويات وسيطة لنقية يف ح  ال تنقل هذه املادة حبالتها ا 

  .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ ويتجاوزس °٥٠ كيلوباسكال عند
B11        نقل حملـول األمونيـا بتركيـزات      ،١٠-١-١-٤، على الرغم من أحكام      ، جيوز ٢٦٧٢يف حالة رقم األمم املتحدة 

  .)31HZ1 و31H2 و31H1(مركبة حاويات وسيطة  أو جامدة بالستيكية طةاويات وسي  يف ح يف املائة٢٥ال تتجاوز 
  

IBC04 توجيه التعبئة  IBC04 
ـ شـريطة    اويـات الوسـيطة   األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ  ـاستيف  ٢-١-٤ و ١-١-٤ام العامـة الـواردة يف       ـاء األحك
  :٣-١-٤و

 .)31N و31B و31A و 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
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IBC05 توجيه التعبئة  IBC05 

ـ    شـريطة    اويـات الوسـيطة   األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ    ـاسـتيفاء األحك  ٢-١-٤ و ١-١-٤واردة يف   ـام العامـة ال
  :٣-١-٤و
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(عدن م  )١(
  ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبالستيك  )٢(
  ).31HZ1و 21HZ1 و11HZ1(بة مركّ  )٣(

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
B2  املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري املعدن            حالة    مغلقة يف  نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة  احل تنقل

  .جلامدةأو املواد البالستيكية ا
  

IBC06 توجيه التعبئة  IBC06 

ـ شـريطة    اويـات الوسـيطة   األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ  ـاستيف  ٢-١-٤ و ١-١-٤الـواردة يف    ام العامـة    ـاء األحك
  :٣-١-٤و
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1 و11H1 ،11H2 ،21H1 ،21H2 ( جامدبالستيك  )٢(
 ).31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(

  :اشتراط إضايف
  .٤-٣-١-٤، انظر وائل أثناء النقلإذا كان من احملتمل أن تتحول املواد املنقولة إىل س

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
B2   املعدن املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري            حالة    مغلقة يف  نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة تنقل احل

  .امدةأو املواد البالستيكية اجل
B12        مستوى أداء جمموعة التعبئة      اويات الوسيطة ، تستويف احل  ٢٩٠٧يف حالة رقم األمم املتحدة II .  اويـات الوسـيطة   وال تستخدم احل 

  .Iاملستوفية ملعايري االختبار اخلاصة مبجموعة التعبئة 
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IBC07 توجيه التعبئة  IBC07 

  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة يف ـام العامـاستيفاء األحكشريطة  اويات الوسيطةنواع التالية من احلاألرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21Aو 11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1و 21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبالستيك  )٢(
  ؛)31HZ1و 21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(
  ).11F و11D و11C(خشب   )٤(

  :ة إضافياتاشتراط
  .٤-٣-١-٤، انظر إذا كان من احملتمل أن تتحول املواد املنقولة إىل سوائل أثناء النقل  -١
  .تكون بطانات احلاويات الوسيطة اخلشبية مانعة للتنخيل  -٢

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة لقة مغنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
B2   املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري املعدن            حالة    مغلقة يف  نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة تنقل احل

  .امدةأو املواد البالستيكية اجل
 

IBC08 توجيه التعبئة  IBC08 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة يف ـاء األحكام العامـاستيفشريطة  ات الوسيطةاوياألنواع التالية من احلرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1و 21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبالستيك  )٢(
  ؛)31HZ1و 21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(
  ؛)11G ( ليفيكرتون  )٤(
   ؛)11F و11D و11C(خشب   )٥(
  ).13M2 أو 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1(مواد مرنة   )٦(

  اشتراط إضايف
  .٤-٣-١-٤، انظر إذا كان من احملتمل أن تتحول املواد املنقولة إىل سوائل أثناء النقل

  : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B2  املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري املعدن            حالة   يف  مغلقة نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة ل احل تنق

  .امدةأو املواد البالستيكية اجل
B3  ملاءقاومة لتسرب ا أو تبطن مبادة مانعة للتنخيل ومقاومة لتسرب املاءتكون احلاويات الوسيطة املرنة مانعة للتنخيل وم.  
B4         أو تبطن مبادة مانعـة     قاومة لتسرب    أو من اخلشب مانعة للتنخيل وم       الليفي تكون احلاويات الوسيطة املرنة أو املصنوعة من الكرتون

  .قاومة لتسرب املاءللتنخيل وم
B6  ـ      حالة   يف  ٢٧٩٣ و ٢٢١٧ و ٢٢١١ و ١٨٤١و ١٤٠٨و ١٣٨٦ و ١٣٦٥ و ١٣٦٤ و ١٣٦٣ و ١٣٢٧دة  ـأرقـام األمـم املتح

  .٥-٦ اشتراطات االختبار اخلاصة هبذه احلاويات والواردة يف الفصل اويات الوسيطةيس من الضروري أن تستويف احل، ل٣٣١٤و
B13   اويات وسيطة للسوائب يف حاً، حيظر النقل حبر٣٤٨٧ و٣٤٨٦ و٣٤٨٥ و٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨يف حالة أرقام األمم املتحدة. 

  
IBC99 توجيه التعبئة  IBC99 
 وجيب أن ترفق بكل شحنة نـسخة  ).٧-٣-١-٤انظر (  هلذه البضائعدام احلاويات الوسيطة اليت تعتمدها السلطة املختصة   باستخفقط  يسمح  

 .من اعتماد السلطة املختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إىل أن السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة
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IBC100 توجيه التعبئة  IBC100 

  .٠٣٣٢و ٠٣٣١ و٠٢٤١و ٠٢٢٢و ٠٠٨٢ى أرقام األمم املتحدة ينطبق هذا التوجيه عل
ـ    شريطة   اويات الوسيطة األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ  ـاستيفاء األحكـام العام  ٣-١-٤ و ٢-١-٤ و ١-١-٤واردة يف   ـة ال

  :٥-١-٤واألحكام اخلاصة الواردة يف 
  ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)13M2 و13L4 و13L3 و13L2 و13H4 و13H3 و13H2(مواد مرنة   )٢(
  ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1 (جامد يكبالست  )٣(
 ).31HZ2 و31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٤(

  :ة إضافيتاشتراطا
  . إال للمواد ذات االنسياب احلراويات الوسيطةال تستخدم احل  -١
  . فقطحلاويات الوسيطة املرنة للمواد الصلبةتستخدم ا  -٢

  : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B2        مغلقة يف حالة احلاويات الوسيطة املصنوعة من مـواد          نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة تنقل احل ،  ٠٢٢٢يف حالة رقم األمم املتحدة 

  .امدةغري املعدن أو املواد البالستيكية اجل
B3     أو تبطن مبادة مانعة     قاومة لتسرب املاء  تكون احلاويات الوسيطة املرنة مانعة للتنخيل وم      ،  ٠٢٢٢ املتحدة   يف حالة رقم األمم 

   .قاومة لتسرب املاءللتنخيل وم
B9  إذا كانت املواد خليطاً من نترات األمونيوم أو األنـواع  فقط يستخدم توجيه التعبئة هذا جيوز أن، ٠٠٨٢رقم األمم املتحدة     حالة   يف 

علـى  حتتوي هذه املواد املتفجـرة      ال  و. خرى من النترات غري العضوية مع مواد أخرى قابلة لالحتراق وليست مكونات متفجرة            األ
  .وال يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة املعدنية. نتروغلسرين أو نترات عضوية سائلة مماثلة أو كلوراتمركب 

B10  على شكل املاء عنصراً أساسياً فيها وحتتوي       يللمواد اليت   فقط  ام توجيه التعبئة هذا     ، جيوز استخد  ٠٢٤١ األمم املتحدة    قمر حالة   يف
ـ     .  عالية من نترات األمونيوم أو مواد مؤكسدة أخرى بعضها أو كلها على هيئة حملول              نسب رى ـوجيوز أن تشمل املكونات األخ
وال يـسمح باسـتخدام     . الثي نتروطولـوين  ل ث  مث منترتة مشتقات   لال تشم وق األلومنيوم، ولكن    ـات أو مسح  ـدروكربونياهل

  .احلاويات الوسيطة املعدنية
B17   ال يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة املعدنية٠٢٢٢ األمم املتحدة رقميف حالة ،.  
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IBC520 توجيه التعبئة  IBC520 

  .‘واو‘ع الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل من النواألكاسيد ينطبق هذا التوجيه على 
 ١-١-٤اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف           شـريطة     املبينـة  للتركيبـات احلاويات الوسيطة املبينـة أدنــاه      رخص باستخدام   ي
  .٢-٧-١-٤ واألحكام اخلاصة الواردة يف ٣-١-٤ و٢-١-٤و

  ).٢-٢-٧-١-٤انظر (فقط ة املختصة ـا السلطة اليت تعتمدهـات الوسيطـدام احلاويـاه، يسمح باستخـ غري املبينة أدنالتركيبات حالة ويف

رقم األمم 
  األكاسيد الفوقية العضوية  املتحدة

نوع 
اوية احل

  الوسيطة

  السعة
 القصوى

 )باللتر(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

 لطوارئا
          ، سائلة‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع   ٣١٠٩

     ١ ٢٥٠  31A   املاء يف يف املائة٧٢فوق أكسي بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز   
 يف مادة    يف املائة  ٣٢ فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز         

  ختفيف من النوع ألف
31A 

31HA1 
١ ٢٥٠  
١ ٠٠٠ 

    

 يف   يف املائـة   ٣٢فوق أكسي برتوات بوتيل ثالثى، بتركيز ال يتجـاوز            
  مادة ختفيف من النوع ألف

31A ١ ٢٥٠     

 ثالثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز       - ٥ ،٥ ،٣- فوق أكسي   
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٣٧ال يتجاوز 

31A 
31HA1 

١ ٢٥٠  
١ ٠٠٠ 

    

 يف مـادة     يف املائة  ٩٠درو فوق أكسيد كوميل، بتركيز ال يتجاوز        يه  
  ختفيف من النوع ألف

31HA1 ١ ٢٥٠     

     ١ ٠٠٠ 31H1   مشتت ثابت، يف املائة٤٢اوز فوق أكسيد ثاين برتويل، بتركيز ال يتج  
 يف مادة    يف املائة  ٥٢فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز           

  ختفيف من النوع ألف
31A 

31HA1 
١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

    

هكسان حلقـي بتركيـز ال      ) فوق أكسي بوتيل ثالثي   ( ثنائي   -١،١  
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٣٧يتجاوز 

31A ١ ٢٥٠     

  
  

هكـسان حلقـي بتركيـز ال       ) فوق أكسي بوتيل ثاثي   ( ثنائي   -١،١
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٤٢يتجاوز 

31 H1 ١ ٠٠٠     

، مشتت ثابت يف     يف املائة  ٤٢فوق أكسيد ثنائي لورويل، بتركيز ال يتجاوز          
  املاء

31HA1 ١ ٠٠٠     

 يف ٧٢، بتركيـز ال يتجـاوز   درو فوق أكسيد أيسو بروبيل كوميل  يه  
   يف مادة ختفيف من النوع ألفاملائة

31HA1 ١ ٢٥٠     

 يف   يف املائـة   ٧٢ منتيل، بتركيز ال يتجاوز      -درو فوق أكسيد بارا     يه  
  مادة ختفيف من النوع ألف

31HA1 ١ ٢٥٠     

  31H1    يف املائة١٧أكسي خليك، مثبت بتركيز ال يتجاوز  فوق محض  
31H2 

31HA1  
31A 

١ ٥٠٠  
١ ٥٠٠  
١ ٥٠٠  

١٥٠٠ 

    

         ، صلب‘واو‘أكسيد فوقي عضوي، من النوع   ٣١١٠
 31A  فوق أكسيد ثنائي كوميل  

31H 
31HA1 

٢ ٠٠٠     

 سـائلة، درجـة احلـرارة       ،‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع        ٣١١٩
  مضبوطة

       

 يف مادة    يف املائة  ٣٢فوق أكسي بيفاالت أميل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز           
 "ألف"ختفيف من النوع 

31A س°١٥+  س°١٠+١ ٢٥٠  
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رقم األمم 
  األكاسيد الفوقية العضوية  املتحدة

نوع 
اوية احل

  الوسيطة

  السعة
 القصوى

  )باللتر(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

  لطوارئا
٣١١٩ 

  )تابع(
 ٣٢تركيز ال يتجاوز     أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، ب     -٢-فوق أكسي   

  ‘باء‘ يف مادة ختفيف من النوع يف املائة 
31HA1 

31A 
١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

 س°٣٠+
 س°٣٠+

 س°٣٥+
 س°٣٥+

  يف املائة  ٣٢فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز            
  "ألف"يف مادة ختفيف من النوع 

31A س°١٠+ س°صفر ١ ٢٥٠ 

،  يف املائة  ٤٢ثي، بتركيز ال يتجاوز     فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثال       
  مشتت ثابت يف املاء

31A س°٥+  س°٥- ١ ٢٥٠  

،  يف املائـة ٥٢فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي بتركيز ال يتجاوز           
  مشتت ثابت يف املاء

31A س°٥+  س°٥- ١ ٢٥٠  

، يف   يف املائـة   ٢٧فوق أكسي بيفاالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز           
  "باء"من النوع مادة ختفيف 

31HA1 

31A 
١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

  س°١٠+
 س°١٠+

  س°١٥+
 س°١٥+

،  يف املائـة   ٥٢فوق أكسي نيو ديكانوات كوميل، بتركيز ال يتجاوز           
  مشتت ثابت يف املاء

31A س°٥- س°١٥- ١ ٢٥٠  

، ) بوتيل ثـالثي   -٤حلقي  هكسيل   (ثنائيفوق أكسي ثاين كربونات       
  ت ثابت يف املاءمشت،  يف املائة٤٢ ال يتجاوز بتركيز

31HA1 س°٣٥+ س°٣٠+ ١ ٠٠٠ 

 ، يف املائة  ٤٢ ال يتجاوز    بتركيزفوق أكسي ثاين كربونات ثاين ستيل،         
  مشتت ثابت يف املاء

31HA1 س°٣٥+ س°٣٠+ ١ ٠٠٠ 

 ٤٢ ال يتجاوز    بتركيز،  ثنائي هكسيل حلقي  فوق أكسي ثاين كربونات       
   مشتت ثابت يف املاء،يف املائة

31A س°١٥+ س°١٠+ ١ ٢٥٠ 

، بتركيز ال يتجاوز  ) إثيل هكسيل  -٢(فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي        
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٦٢

31A س°١٠- س°٢٠- ١ ٢٥٠ 

يف شكل معلـق     يف املائة    ٢٨ ال يتجاوز    فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل     
  ثابت يف املاء

31HA1 

31A 

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

 س°٢٠-
 س°٢٠-

 س°١٠-
 س°١٠-

يف شكل معلـق      يف املائة  ٤٢ ال يتجاوز    أكسيد ثنائي أيسوبوتريل  فوق    
  ثابت يف املاء

31HA1 

31A 

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

 س°٢٥-
 س°٢٥-

 س°١٥-
 س°١٥-

 يف ٤٢ال يتجـاوز   بتركيـز   فوق أكسي ثاين كربونات ثاين مريستيل،         
   مشتت ثابت يف املاء،املائة

31HA1 س°٢٠+ س°١٥+ ١ ٠٠٠ 

نيو ديكانوول، بتركيز ال يتجـاوز      ) بروبيل فوق أيزو  -٢(برتين ثنائي     
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٤٢

31A س°٥-  س°١٥- ١ ٢٥٠  

 بتركيـز   ،) ثالثي مثيل هكـسانويل    -٥ ،٥ ،٣( -فوق أكسيد ثنائي      
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٥٢يتجاوز  ال

31HA1 
31A 

١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

  س°١٠+
 س°١٠+

  س°١٥+
 س°١٥+

، بتركيـز   ) ثالثي مثيل هكـسانويل    -٥ ،٥ ،٣ (-كسيد ثنائي   فوق أ   
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٥٢ال يتجاوز 

31A س°١٥+ س°١٠+ ١ ٢٥٠ 

 هيدروكـسي،   ٣- ثاين ميثيل بوتيل     ١-١فوق أكسي نيوديكانوات      
   مشتت ثابت يف املاء  يف املائة٥٢بتركيز ال يتجاوز 

31A س°٥- س°١٥- ١ ٢٥٠  

، بتركيـز   ٣ ،٣ ،١ ،١- نيو ديكانوات بوتيل تتراميثيـل       فوق أكسي   
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٥٢يتجاوز  ال

31A  
31HA1 

١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

  س°٥-
  س°٥-

  س°٥+
  س°٥+
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رقم األمم 
  األكاسيد الفوقية العضوية  املتحدة

نوع 
اوية احل

  الوسيطة

  السعة
  القصوى

  )رباللت(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

  لطوارئا
 صـلبة، درجـة احلـرارة       ،‘واو‘أكاسيد فوق عضوية من النوع        ٣١٢٠

  مضبوطة
        

  :اشتراطات إضافية
 الضغط يف حيز البخار داخل احلاويـة حتـت          تنفيس أداةويقع مدخل   .  تسمح بالتنفيس أثناء النقل    بوسيلة اويات الوسيطة تزود احل   -١

  .ألقصى أثناء النقلظروف امللء ا
الطوارئ ختفيف   وسائلتصمم  أن  ملنع التمزق االنفجاري للحاويات الوسيطة املعدنية أو املركبة املغلفة تغليفاً معدنياً كامالً،             جيب،    -٢

 سـاعة مـن   حبيث تسمح بتنفيس مجيع نواتج االحنالل واألخبرة اليت تتكون أثناء االحنالل الذايت التسارع أو خالل فترة ال تقل عن                  
وحددت درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطـوارئ يف         . ٨-١٣-١-٢-٤اإلحاطة الكاملة بالنريان حمسوبة باملعادلة الواردة يف        

 وفقاً هلـذا    اوية وسيطة  أكسيد فوقي عضوي يف ح     شحنوعند  . توجيه التعبئة هذا على أساس استخدام حاوية وسيطة غري معزولة         
  : عن ضمان ما يليالتوجيه، يكون الشاحن مسؤوالً

 االحنـالل الـذايت     بشكل مالئم  ختفيف الضغط والطوارئ املركبة على احلاوية مصممة حبيث يراعى           وسائلأن تكون   جيب    )أ(
  التسارع لألكسيد الفوقي العضوي واإلحاطة بالنريان؛

 اويـة الوسـيطة  عاة تصميم احل  تكون درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مالئمة، مع مرا         أن  ،  حيثما ينطبق جيب،    )ب(
  ).العزل على سبيل املثال(املقرر استخدامها 

  
IBC620  توجيه التعبئة  IBC620 

  .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
ـ   شـريطة   األنواع التالية من احلاويات الوسـيطة       يرخص باستخدام    ـ  ـاسـتيفاء األحك ـ  ـام العام  باسـتثناء  (١-١–٤واردة يف   ـة ال

  :٣-١-٤ و٢-١-٤و )١٥-١-١-٤
  .II مانعة للتسرب ومستوفية ملستوى أداء جمموعة التعبئة  حاويات وسيطة صلبة
  :اشتراطات إضافية

  . الوسيطةةاويماصة بقدر يكفي المتصاص جممل كمية السائل املوجود يف احلتتوفر مادة   -١
  .قادرة على االحتفاظ بالسوائل تكون احلاويات الوسيطة  -٢
  .لالنثقاب غري قابلة ، مثل الزجاج املكسور واإلبر،املخصصة الحتواء أشياء حادة تكون احلاويات الوسيطة  -٣
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  توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات الكبرية  ٣-٤-١-٤
LP01 السوائل (توجيه التعبئة( LP01 

  :٣-١-٤ و١-١-٤عامة الواردة يف  استيفاء األحكام الشريطةالعبوات الكبرية التالية رخص باستخدام ي
 IIIجمموعة التعبئة  IIالتعبئة  جمموعة Iجمموعة التعبئة   العبـوات اخلارجية الكبرية  العبوات الداخلية

  لترات ١٠  زجاج
   لترا٣٠ً  بالستيك

   لترا٤٠ً  عدنم

  )50A(فوالذ 
  )50B(ألومنيوم 

ـ     الفـوالذ أو   غـري ر  معدن آخ
  )50N (  األلومنيوم

  )50H (بالستيك جامد
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G(  صلب ليفيكرتون

  ٣م٣: السعة القصوى  غري مسموح هبا  غري مسموح هبا

  
LP02 املواد الصلبة (توجيه التعبئة(  LP02 

  : ٣-١-٤و ١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةالعبوات الكبرية التالية رخص باستخدام ي
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة   العبوات اخلارجية الكبرية  العبوات الداخلية

   كغ١٠  زجاج
   كغ٥٠  )ب(بالستيك
   كغ٥٠  معدن
   كغ٥٠  )ب)(أ(ورق
 كغ ٥٠  )ب)(أ( ليفيكرتون

  )50A(فوالذ 
  )50B(ألومنيوم 

 غـري الفـوالذ أو      معدن آخـر  
  )50N (  األلومنيوم

(51H)بالستيك مرن 
  )ج(

  )50H(بالستيك جامد 
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G ( صلب ليفيكرتون

  ٣م٣: السعة القصوى  غري مسموح هبا  غري مسموح هبا

  .النقلال تستخدم هذه العبوات يف احلاالت اليت حيتمل أن تتحول فيها املواد املنقولة إىل سائل أثناء   )أ(
  .تستخدم عبوات مانعة للتنخيل  )ب(
  .تستخدم يف العبوات الداخلية املرنة فقط  )ج(

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
L2        األيروسوالت، تفي العبوات الكبرية مبستوى أداء جمموعة التعبئة          ١٩٥٠يف حالة رقم األمم املتحدة ،III.      تزود العبـوات الكـبرية

، باإلضافة إىل ذلك، بوسيلة، مادة ماصة على سبيل املثال، الحتجـاز أي             ٣٢٧ للحكم اخلاص    ولة وفقاً لنفايات األيروسوالت املنق  
 .سائل حر قد يتسرب أثناء النقل

L3   األيروسوالت، حيظر النقل البحري يف عبوات كبرية٣٤٨٦ و٢٢٠٨يف حالة رقمي األمم املتحدة ،.  
  

LP99 توجيه التعبئة   LP99 
 وجيب أن ترفق بكل شحنة نسخة من ).٧-٣-١-٤انظر  ( هلذه البضائعها السلطة املختصةتعتمد اليت  الكبريةالعبوات يسمح فقط باستخدام

  .اعتماد السلطة املختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إىل أن السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة
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LP101 توجيه التعبئة  LP101 
 األحكـام اخلاصـة الـواردة     و ٣-١-٤و ١-١-٤اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف          شريطة  ة  العبوات التالي رخص باستخدام   ي

  :٥-١-٤يف 
  العبوات الكبرية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  
  غري ضرورية

  
  غري ضرورية

  )50A(فوالذ 
  )50B(ألومنيوم 

  )50N(غري الفوالذ أو األلومنيوم معدن آخر 
  )50H(بالستيك جامد 

  )50C(بيعي خشب ط
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G(  صلب ليفيكرتون

  :علق بالتعبئةيتحكم خاص 
L1           ٠٠٣٨ و ٠٠٣٥ و ٠٠٣٤ و ٠٠١٩ و ٠٠١٨ و ٠٠١٦ و ٠٠١٥ و ٠٠١٠ و ٠٠٠٩ و ٠٠٠٦فيما يتعلق بأرقـام األمـم املتحـدة 

 ٠٢٤٣ و ٠٢٢١ و ٠١٨٦و ٠١٨٣ و ٠١٨٢ و ٠١٨١ و ٠١٧١ و ٠١٦٩ و ٠١٦٨ و ٠١٣٨ و ٠١٣٧ و ٠٠٥٦ و ٠٠٤٨ و ٠٠٣٩و
 ٠٣٢١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٠١ و ٠٣٠٠ و ٠٢٩٩ و ٠٢٩٧ و ٠٢٨٧ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨١ و ٠٢٨٠ و ٠٢٥٤ و ٠٢٤٦ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٤و
 ٠٤٣٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٢٤ و ٠٤١٢ و ٠٣٧٠ و ٠٣٦٣ و ٠٣٦٢ و ٠٣٤٧ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٤ و ٠٣٢٩ و ٠٣٢٨و
  :٠٥٠٢ و٠٤٨٨ و٠٤٥١ و٠٤٣٨ و٠٤٣٧ و٠٤٣٦و
ملتفجرة الكبرية واملتينة املخصصة لألغراض العسكرية عادة، غري املزودة بوسائل بـدء الـتفجري أو                السلع ا  أن تنقل بدون تعبئة    جيوز    

 دافعـة أو    اتشـحن على  وإذا كانت هذه السلع حتتوي      . املتضمنة لوسيلتني وقائيتني فعالتني على األقل      بوسائل بدء التفجري   املزودة
واحلصول . العوامل املنشطة لإلشعال اليت حيتمل مصادفتها يف ظروف النقل العادية      منكانت ذاتية الدفع، تتم محاية نظم اإلشعال فيها         

ها على سلعة غري معبأة يعين أنه ميكن النظر يف نقل هذه السلعة بـدون             ؤ اليت يتم إجرا   ٤على نتيجة سلبية يف اختبارات اجملموعة رقم        
  .ا يف صناديق أو أية وسيلة أخرى مالئمة للمناولةوميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة على محاالت أو وضعه. تعبئة

  
LP102 توجيه التعبئة  LP102 

 واألحكـام اخلاصـة الـواردة      ٣-١-٤و ١-١-٤اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف          شريطة  العبوات التالية   رخص باستخدام   ي
  :٥-١-٤يف 

  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية
  أكياس

  اومة للماء  مق 
  أوعية

   ليفي  كرتون 
   معدن  
   بالستيك  
   خشب  

  ألواح
  ةج، ممو ليفي كرتون  

  أنابيب
   ليفي كرتون  

  
  غري ضرورية

  
  )50A(فوالذ 

  )50B(ألومنيوم 
  )50N (ر غري الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخ

  )50H(بالستيك جامد 
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D( خشب رقائقي

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G ( صلب ليفيكرتون
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LP621 توجيه التعبئة  LP621 
  .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤و ١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  العبوات الكبرية التالية رخص باستخدامي
 ٦-٦بوات كبرية مانعة للتسرب، صلبة ومستوفية الشتراطات الفـصل          ع: نفايات املستشفيات اليت يتم وضعها يف عبوات داخلية        حالة   يف  )١(

المتصاص جممل كمية السائل املوجـود      بكمية تكفي    توافر مادة ماصة     شريطة،  IIاملتعلقة باملواد الصلبة، على مستوى أداء جمموعة التعبئة         
  .العبوة الكبرية على االحتفاظ بالسوائلوشريطة قدرة 

، على مستوى أداء جمموعة     ٦-٦عبوات كبرية صلبة مستوفية الشتراطات الفصل       : كميات سوائل أكرب   على   يت حتتوي العبوات ال  حالة   يف  )٢(
  .، للسوائلIIالتعبئة 
  :اشتراط إضايف

تبـار  وحتتفظ بالسوائل يف ظروف االخ     لالنثقابغري قابلة   تكون العبوات الكبرية املخصصة الحتواء أشياء حادة مثل الزجاج املكسور واإلبر            
  .٦-٦العادية الواردة يف الفصل 

  
LP902 توجيه التعبئة  LP902 

  .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :السلع املعبأة

  :٣-١-٤و ١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  التالية  الكبرية العبواترخص باستخدامي
  .قصد يف ظروف النقل العاديةغري ن ععلى حنو مينع حركة السلع وتفاعلها وُتصنع صمم العبوات  ُت.IIIلتعبئة  املستوفية ملستوى أداء جمموعة ااتالعبو

  :السلع غري املعبأة
 من مكان صـنعها إىل  ةت نقل بالسكك احلديديعرباجيوز أيضاً نقل السلع بدون تعبئتها يف وسائل مناولة خمصصة أو مركبات أو حاويات أو             

  .منشأة التجميع
  :اشتراط إضايف

  .)األوعية( الوعاءها يتوحي اليت )للمواد(للمادة شتراطات السلطة املختصة ال موافقةتكون أوعية الضغط 
  

LP903 توجيه التعبئة LP903 
 . ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠رقام األمم املتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

احدة، مبا يف ذلك البطارية املركبة يف املعدات، شريطة استيفاء األحكام العامة             العبوات الكبرية التالية لبطارية و     رخص باستخدام ي
  :٣- ١- ٤و ١- ١- ٤الواردة يف 

  :، املصنوعة منIIالعبوات الكبرية الصلبة املطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
   (50A)فوالذ 

  (50B)ألومنيوم 
 (50N) الفوالذ أو األلومنيوم غريمعدن آخر 
  (50H)د جام بالستيك

  (50C)خشب طبيعي 
  (50D)خشب رقائقي 

  (50F)خشب معاد تكوينه 
  (50G)صلب  كرتون ليفي

 .جيب تعبئة البطارية حبيث تتم محايتها من العطب الذي ميكن أن تسببه حركتها أو وضعها يف عبوة كبرية
  :اشتراط إضايف

 .جيب محاية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية
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LP904 تعبئةتوجيه ال LP904 

 . ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠رقام األمم املتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

عدات، شريطة امل مركبة يف تالفة أو معيبة، أو لبطارية واحدة  تالفة أو معيبة العبوات الكبرية التالية لبطارية واحدةرخص باستخدامي
  :٣- ١- ٤و ١- ١- ٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف 

  :حالة البطاريات واملعدات اليت حتتوي على البطارياتيف 
   (50A)فوالذ 

  (50B)ألومنيوم 
 (50N) الفوالذ أو األلومنيوم غريمعدن آخر 

  (50H)جامد  بالستيك
  (50D)خشب رقائقي 

  .II ملستوى أداء جمموعة التعبئة مطابقةتكون العبوات 
وجيب أن تكون العبوة . طارية يف عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجيةتعبأ كل من البطارية أو املعدات اليت حتتوي على ب  - ١

  .الداخلية أو العبوة اخلارجية مانعة للتسرب لتجنب احتمال تسرب اإللكتروليت
تكون كل عبوة داخلية حماطة مبادة عزل حراري غري قابلة لالحتراق وغري موصلة تكفي للحماية من توليد انبعاث خطـري                      - ٢

  .للحرارة
 .تزود العبوات احملكمة اإلغالق بوسيلة تنفيس عند االقتضاء  - ٣

 تقلل من تأثريات االهتزازات والصدمات ومتنع حركة البطارية داخل الطرد اليت قد تسفر عن تلف لكيُتتخذ التدابري املناسبة   - ٤
  . للوفاء هبذا االشتراطغري موصلةكما ميكن استخدام مادة توسيد غري قابلة لالحتراق و.  خطر أثناء النقلوضعإضايف وعن 

 .تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقاً ملعيار معترف به يف البلد الذي تصّمم فيه العبوة أو تصّنع  - ٥

اخلاملة تضاف إىل العبوة الداخلية أو اخلارجية كمية كافية من املواد املاصة            يف حالة اخلاليا أو البطاريات اليت حيصل فيها تسرب،          
 .ي إلكتروليت طليقالمتصاص أ

  :اشتراطات إضافية
 .جيب محاية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية

  ١أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة   ٥-١-٤
  .١-١-٤ القسم  األحكام العامة املبينة يفتستوىف  ١-٥-١-٤
  : وتصنع حبيث تستويف الشروط التالية١تصمم مجيع عبوات بضائع الرتبة   ٢-٥-١-٤

شـعال  إلأن حتمي املتفجرات، ومتنعها من التسرب، وال تسبب زيادة يف احتمال االشتعال أو ا               )أ(
العرضي عند التعرض لظروف النقل العادية، مبا يف ذلك التغريات املتوقعة يف درجات احلـرارة               

  والرطوبة والضغط؛
  نقل العادية؛أن يكون باإلمكان مناولة العبوة الكاملة بطريقة مأمونة يف ظروف الو  )ب(
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 ختضع له أثناء النقل حبيث ال يزيـد         أن املتوقع   التنضيدأن تتحمل العبوة أي أمحال توضع فوقها يف         و  )ج(
وأال حيـدث    العبوات، اخلطر الذي تنطوي عليه املتفجرات، وال تضعف وظيفة االحتواء اليت تؤديها          

  .املنضَّدةرار العبوات تشوه بأي شكل أو بأي درجة تقلل من قوهتا أو تسبب عدم استق هلا
، ووفقاً لإلجراءات املبينـة      قبل إعدادها للنقل    للنقل تصنف  مجيع املواد والسلع املتفجرة يف شكلها املعدّ        ٣-٥-١-٤
 .٣-١-٢ يف

 من قائمة البضائع اخلطـرة، علـى        ٨ وفقاً لتوجيه التعبئة املناسب املبني يف العمود         ١تعبأ بضائع الرتبة      ٤-٥-١-٤
 .٤-١-٤ يف النحو املبني

 ١-٦ العبوات، مبا فيها احلاويات الوسيطة والعبوات الكبرية، االشتراطات الواردة يف الفـصل              تستويف  ٥-٥-١-٤
  .II املتعلقة مبجموعة التعبئة ٥تستويف اشتراطات االختبار و حسبما يالئم،، ٦-٦ أو ٥-٦ أو
 .ة محاية مزدوجة ضد التسربسوائل متفجرعلى توفر وسيلة إغالق العبوات اليت حتتوي   ٦-٥-١-٤

؛ وإذا تضمنت وسيلة اإلغالق سن لولب، مينع        حشية مناسبة تتضمن وسيلة إغالق األسطوانات املعدنية        ٧-٥-١-٤
 .دخول املواد املتفجرة يف سن اللولب

 امللطّفةو  وتغلق عبوات املواد املرتوعة احلساسية أ     . تكون عبوات املواد اليت تذوب يف املاء مقاومة للماء          ٨-٥-١-٤
  .حبيث متنع التغريات يف التركيز أثناء النقل

يف حالة اشتمال العبوة على غالف مزدوج به ماء ميكن أن يتجمد أثنـاء النقـل، تـضاف إىل املـاء                 ٩-٥-١-٤
ريـق بـسبب    حوال تستخدم مضادات التجمد اليت قد تتسبب يف إشعال          . كافية من عامل مضاد للتجمد ملنع جتمده       كمية
 .ا لالشتعالقابليته

 إغالق أخرى مصنوعة من املعدن وليس هلا غطاء واق أية وسيلةجيب عدم إنفاذ املسامري أو الدبابيس أو   ١٠-٥-١-٤
  . مالمسة املعدنمنإىل داخل العبوة اخلارجية ما مل تكن العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بدرجة كافية 

ات ومواد التوسيد ووضع املواد أو السلع املتفجرة يف الطرود علـى  يتم إعداد العبوات الداخلية والتركيب     ١١-٥-١-٤
وجيب احليلولة دون تالمس املكونـات      . حنو مينع تسييب املادة أو السلعة املتفجرة يف العبوة اخلارجية يف ظروف النقل العادية             

  عـن  موضوعة يف علبة خارجية بعضها    مواد متفجرة غري    على  وتفصل السلع اليت حتتوي     . املعدنية للسلع مع العبوات املعدنية    
والصواين واحلواجز يف العبوة الداخلية أو اخلارجيـة،         احلشو اللني وميكن هلذا الغرض استخدام     . بعض ملنع االحتكاك والصدم   

  .القوالب أو األوعية أو
ؤدي التفاعل بني هـذه    تصنع العبوات من مواد متوافقة مع املتفجرات اليت حتتويها وغري منفذة هلا، حبيث ال ي                ١٢-٥-١-٤

  . إىل جعل املتفجر غري مأمون يف النقل أو إىل تغيري شعبة األخطار أو جمموعة التوافق،املتفجرات ومواد التعبئة، أو التسرب
 .مينع دخول املواد املتفجرة يف جتاويف العبوات املعدنية امللحومة  ١٣-٥-١-٤

 الساكنة قـد    اءابلة لتوليد أو تراكم قدر كاف من الكهرب       ال تكون العبوات املصنوعة من البالستيك ق        ١٤-٥-١-٤
  .يؤدي تفريغه إىل بدء تفجري أو إشعال أو تشغيل املواد أو السلع املتفجرة املعبأة
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 املخصصة لالستخدام العسكري عادة، املزودة أو غـري املـزودة           ، املتينة ،السلع املتفجرة الكبرية احلجم     ١٥-٥-١-٤
وعندما حتتوي مثل هذه الـسلع      .  جيوز نقلها غري معبأة    ،تضمنة لوسيلتني وقائيتني فعالتني على األقل      امل ،بوسائل بدء تفجريها  

أن  اإلشعال فيها ضد العوامل اليت تنشط اإلشعال واليت ميكـن            ةنظمأعلى شحنات دافعة أو تكون ذاتية الدفع، يتعني محاية          
 على سلعة غري معبأة يعين أنه ٤ند إجراء جمموعة االختبارات رقم واحلصول على نتيجة سلبية ع.  يف ظروف النقل العاديةتطرأ

وميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة على محاالت أو وضعها يف صناديق شـحن              . ميكن النظر يف نقل هذه السلعة بدون تعبئة       
  .العاديةأية وسيلة أخرى للمناولة أو التخزين أو اإلطالق بطريقة ال جتعلها سائبة يف ظروف النقل  أو

 ألنظمة اختبار تستويف أغراض      السلع املتفجرة الكبرية احلجم    وجيوز للسلطة املختصة، يف حالة إخضاع       
يف حالة إجراء هذه االختبارات بنجاح، أن توافق على نقل هذه           و كجزء من اختبارات أمان تشغيلها ومالءمتها،        هذه الالئحة 

  .السلع وفقاً ألحكام هذه الالئحة
 بني الـضغط الـداخلي      الفرق تعبأ املواد املتفجرة يف عبوات داخلية أو خارجية ميكن أن يؤدي فيها              ال  ١٦-٥-١-٤

  . إىل انفجار العبوة أو متزقها، تأثريات حرارية أو تأثريات أخرى، الناجم عنوالضغط اخلارجي
لفـة  ملوجودة يف سلعة غـري مغ      ا ،ة أو املواد املتفجرة   ب أن تتالمس املواد املتفجرة السائ     يف حالة احتمال    ١٧-٥-١-٤
 تزويد العبوة   ب، جي ) واألوعية املعدنية  4B و 4A و 1B2 و 1B1و 1A2 و 1A1( مع السطح الداخلي لعبوة معدنية       ، جزئياً مغلفة أو

  ).٢-١-١-٤انظر (املعدنية ببطانة داخلية أو طالؤها من الداخل 
 املختـصة علـى   ة متفجرة شريطة موافقة السلطة الوطنيةيف تعبئة أية ماد  P101ميكن اتباع توجيه التعبئة رقم        ١٨-٥-١-٤

  .العبوة، بصرف النظر عما إذا كانت العبوة مستوفية أو غري مستوفية لتوجيهات التعبئة احملددة هلا يف قائمة البضائع اخلطرة
  ٢بتعبئة بضائع الرتبة  أحكام خاصة تتعلق  ٦-١-٤
  اشتراطات عامة  ١-٦-١-٤
 القسم اشتراطات عامة منطبقة على استخدام أوعية الضغط يف نقل غازات وبضائع خطرة              ُتقدَّم يف هذا    ١-١-٦-١-٤

ويتم بنـاء أوعيـة     ). ، محض هيدرو السيانيك املستقر    ١٠٥١مثالً، يف حالة رقم األمم املتحدة        (٢أخرى مدرجة يف الرتبة     
قل العادية نتيجة لالهتزاز أو تغـريات درجـة   الضغط وإغالقها بطريقة متنع أي فقدان حملتوياهتا ميكن أن حيدث يف ظروف الن    

  ).بسبب تغري االرتفاع، مثالً(احلرارة أو الضغط 
 ال تتأثر أجزاء أوعية الضغط املالمسة للبضائع اخلطرة مباشرة أو تضعف نتيجة ملفعول تلك البـضائع،                  ٢-١-٦-١-٤

وجيب استيفاء أحكام املعيارين    ). تفاعل مع البضائع اخلطرة   مثالً أداء دور حفّاز لعملية تفاعل أو ال       (كما ال حتدث تأثرياً خطراً      
  .  حسب انطباقهماISO 11114-2:2000و ISO 11114-1:2012الدوليني 

يتم اختيار أوعية الضغط، مبا يف ذلك وسائل إغالقها، لكي حتتوي على الغاز أو خماليط الغازات وفقـاً                    ٣-١-٦-١-٤
وينطبق هذا القسم أيضاً    . ١-٤-١-٤ات توجيهات التعبئة احملددة الواردة يف        واشتراط ٢-١-٢-٦لالشتراطات الواردة يف    

 .على أوعية الضغط اليت تشكل عناصر مكونة حلاويات الغاز املتعددة العناصر

 عن الغازات أو خمـاليط      خمتلفةأوعية الضغط اليت ميكن أن يعاد ملؤها ال متأل بغازات أو خماليط غازات                ٤-١-٦-١-٤
وجيب أن يكون تغـيري اخلدمـة       .  كانت يف األوعية سابقاً ما مل تكن قد أجريت العمليات الالزمة لتغيري الغاز             الغازات اليت 
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وباإلضافة إىل ذلك، ال يسمح بأن تنقـل  .  حسبما ينطبقISO 11621:1997 وفقاً للمعيار الدويل   للغازات املسيلة أو املضغوطة   
 أو مادة من رتبة أخرى منطوية على خطـر          ٨قاً على مادة أكالة من الرتبة        يف وعاء ضغط كان حيتوي ساب      ٢مادة من الرتبة    

  .٦-١-٢-٦ واالختبار الالزمني على النحو املبني يف فحصتآكل إضايف، ما مل يكن قد أجري ال
 وعاء الضغط ويتأكد من أن الوعاء مسموح به لنقل الغاز،           فحصقبل امللء، جيب على املالئ أن يقوم ب         ٥-١-٦-١-٤

وتغلق الـصمامات   . حالة املواد الكيميائية حتت الضغط، املادة الدافعة املزمع نقلها، ومن أنه يستويف أحكام هذه الالئحة              ويف  
  .كما يتأكد مرسل البضاعة من عدم حدوث أي تسرب من الصمامات أو املعدات. بعد امللء وتظل مغلقة أثناء النقل

 امللء واألحكام املبينة يف توجيه التعبئة املناسب ونِسبط التشغيل جيب ملء أوعية الضغط وفقاً لقيم ضغ      ٦-١-٦-١-٤
 إىل ضغط معني يكفل، يف حالة حدوث حتلل الغـاز حتلـالً           الغازات وجيب ملء الغازات التفاعلية وخماليط    . ملادة امللء املعينة  

حد يتجاوز ضـغط التـشغيلل      كما جيب عدم ملء حزم األسطوانات إىل        . كامالً، عدم جتاوز ضغط التشغيل لوعاء الضغط      
  .األدىن ألي أسطوانة من أسطوانات احلزمة

 واالختبار  فحصتكون أوعية الضغط، مبا فيها وسائل إغالقها، متسقة مع اشتراطات التصميم والبناء وال              ٧-١-٦-١-٤
. اخلها بشكل وثيـق   استخدام عبوات خارجية، جيب تأمني أوعية الضغط بد       ب اإليعاز وعند. ٢-٦ يف الفصل     تفاصيلها ةبينامل

  . ذلك يف توجيهات التعبئة التفصيليةغريوجيوز تغليف عبوة داخلية أو أكثر بعبوة خارجية، ما مل حيدد 
 دون إطالق حمتويات الوعاء، وتكون عطبتصمم الصمامات وتصنع حبيث تكون قادرة على حتمل أي        ٨-١-٦-١-٤

  : التاليةالطرائق إحدى باّتباع قصد، وذلك عن غري يؤدي إىل إطالق حمتويات وعاء الضغط عطبحممية من أي 
  وضع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط ومحايتها بسدادات أو أغطية ملولبة؛   )أ(
 ثقوب تنفيس مساحتها املقطعية كافية لتفريغ الغـاز يف حالـة             فيها أو محاية الصمامات بأغطية     )ب(

  من الصمامات؛ أو حدوث تسرب
  بأطواق تقوية أو وقاية؛ أو محاية الصمامات   )ج(
  ؛ )م مثالًَزاحلُك(أو نقل أوعية الضغط يف هياكل   )د(
 املبني  سقوط للنقل، قادرة على اجتياز اختبار ال      ةّدَعُمأو نقل أوعية الضغط يف عبوة خارجية          )ه(

 .Iستوى أداء جمموعة التعبئة مب ٣- ٥- ١- ٦يف 

 جيب استيفاء   ،أعاله) ج(و) ب(وارد يف الفقرتني    يف حالة أوعية الضغط املزودة بصمامات على النحو ال          
ويف  . ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 أو املعيار ISO 11117:1998  لتوحيد املقاييس، رقمة الدولي املنظمةمعيارإما اشتراطات 

  لتوحيد املقاييس، رقمة الدولياملنظمةعيار  مبألف امللحقحالة الصمامات اليت حتتوي على نظام محاية، جيب استيفاء اشتراطات        
ISO 10297:2006.  

 .ISO 16111:2008 االشتراطات املبّينة يف املعيار  التخزين اهليدريدية الفلزية، تستوىفمنظوماتيف حالة   

 :تنطبق على أوعية الضغط اليت ال يعاد ملؤها الشروط التالية  ٩-١-٦-١-٤
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يب أو صينية يف لفافة منكمشة أو صينية     أن تنقل يف عبوة خارجية، يف صندوق مثالً أو قفص خش            )أ(
  يف لفافة مطاطة؛ 

  لتر عند ملئها بغاز مسي أو هلوب؛ ١,٢٥وأال تتجاوز سعتها املائية   )ب(

 ؛ ٣م/ مل٢٠٠  أو تكافئLC50 وأال تستخدم للغازات السمية اليت ال تتجاوز نسبة تركيزها القاتل  )ج(

 .بعد وضعها يف اخلدمةوأال يتم إصالحها   )د(

، وذلك وفقـاً    )القّرية (املربِّدة دوري ألوعية الضغط اليت يعاد ملؤها، خبالف األوعية          فحصجيب إجراء     ١٠-١-٦-١-٤
وجيب أن ختضع صـمامات     . ، حسبما ينطبق  P206 أو P205 أو   P200 وألحكام توجيه التعبئة     ٦-١-٢-٦لألحكام الواردة يف    

وتوجيه التعبئـة    ٣-٦-١-٢-٦ لألحكام الواردة يف     فحص واختبار دورية وفقاً   تنفيس الضغط لألوعية املربِّدة املغلقة لعمليات       
P203 . ها الدوري، ولكن جيوز نقلها بعد انتهاء املدة احملددة هلافحصوجيب عدم تعبئة أوعية الضغط أو ملئها عندما حيني موعد.  
   الـدوري الـواردة يف     فحـص لال يسمح بإجراء إصالحات إال وفقاً ملـا هـو حمـدد يف معايري ا             ١١-١-٦-١-٤
  وجيب عدم إجراء أي من اإلصالحات التالية على أوعية الـضغط،           .  واملتسقة مع معايري التصميم والبناء املنطبقة      ٤-٢-٢-٦

  : املغلقة املربِّدةما عدا غالف األوعية
  تصّدع اللحام أو أي عيوب أخرى فيه؛  )أ(
  تصّدع اجلدران؛  )ب(
  .عااألخرى يف مواد اجلدار أو الغطاء العلوي أو القحاالت التسرب أو العيوب   )ج(

 :جيب عدم تقدمي أوعية الضغط للملء يف احلاالت التالية  ١٢-١-٦-١-٤

 إذا كانت معطوبة إىل درجة ميكن أن تؤثر على سالمتها أو على سالمة معدات تشغيلها؛   )أ(

  حلة لالستخدام؛ أو إذا مل يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أهنا صا  )ب(
 .أو إذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة وواضحة  )ج(

  :جيب عدم تقدمي أوعية الضغط املعبأة للنقل يف احلاالت التالية  ١٣-١-٦-١-٤
 إذا كانت مسرِّبة؛   )أ(

 تها أو على سالمة معدات تشغيلها؛  إىل درجة ميكن أن تؤثر على سالممعطوبةأو إذا كانت   )ب(

 أو إذا مل يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أهنا صاحلة لالستخدام؛   )ج(

  .أو إذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة وواضحة  )د(
 واملواد الذاتيـة التفاعـل    ) ٢-٥الشعبة  (ة  بعبوات األكاسيد الفوقية العضوي    أحكام خاصة تتعلق    ٧-١-٤

  ١-٤ الشعبة  يفدرجةامل
ويف حالة احتمال نشوء    ". مغلقة بطريقة ناجعة  "يف حالة األكاسيد الفوقية العضوية تكون مجيع األوعية           ١-٠-٧-١-٤

ق الغاز لـن يـسبب      ضغط داخلي بقدر كبري يف العبوة نتيجة لتطور غاز تدرجيياً، ميكن تركيب وسيلة تنفيس إذا كان إطال                
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وجيب بناء وسيلة التنفيس حبيث ال يفلت السائل عندما تكون العبوة يف وضع رأسـي،               . خطراً، وإال جيب حتديد درجة امللء     
وجيب تصميم العبوة اخلارجية، يف حالـة       .  تكون قادرة على منع دخول الشوائب من خالهلا         أن وسيلة التنفيس جيب يف   كما  

  . وسيلة التنفيسيفة وظوجودها، حبيث ال تعرقل
  )باستثناء العبوات الوسيطة (استخدام العبوات  ١-٧-١-٤
وتفـي   ١-٦تستويف عبوات األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل اشـتراطات الفـصل               ١-١-٧-١-٤

  . IIجمموعة التعبئة باشتراطات االختبار الواردة يف هذا الفصل خبصوص 
 وتدرج حتـت    P520األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل يف توجيه التعبئة          ترد طرق تعبئة      ٢-١-٧-١-٤

والكميات احملددة لكل طريقة تعبئة هي الكميات القصوى املسموح هبا          ). ٨ق ع    (OP8 إىل) ١ق ع    (OP1اجملموعات من   
  .يف كل طرد على حدة

ق التعبئة املناسبة لكل أكسيد فوقي عضوي        طر ٤-٢-٣-٥-٢ و ٣-٢-٣-٢-٤-٢ترد يف الفقرتني      ٣-١-٧-١-٤
 .ومادة ذاتية التفاعل على حدة من بني املواد املصنفة حالياً

فيما يتعلق باألكاسيد الفوقية العضوية اجلديدة أو املواد الذاتية التفاعل اجلديدة أو التركيبات اجلديدة من    ٤-١-٧-١-٤
  :فاعل املصنفة حالياً، تتبع اإلجراءات التالية لتعيني طريقة التعبئة املناسبةاألكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية الت

  :‘باء‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘باء‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )أ(
أو املادة الذاتية   (ستويف األكسيد الفوقي العضوي     ي شريطة أن    OP5تعني هلذه املواد طريقة التعبئة        
يف عبوة تسمح هبا    )) ب( ٢-٣-٣-٢-٤-٢أو  ) (ب( ٢-٣-٣-٥-٢معايري الفقرة   ) تفاعلال

هلـذه  ) أو املادة الذاتية التفاعـل    (  وإذا مل ميكن استيفاء األكسيد الفوقي العضوي       .التعبئة طريقة
أي يف إحدى العبوات املدرجـة      ( ٥ق ع    املعايري إال يف عبوة أصغر مما تسمح به طريقة التعبئة         

   األصغر؛OPن للمادة طريقة التعبئة املقابلة للرقم عيَّ ُتفعندئٍذ، )٤ إىل ق ع ١لتعبئة ق ع لطرق ا
  :‘جيم‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘جيم‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ب(

ادة الذاتية أو امل(ستويف األكسيد الفوقي العضوي ي، شريطة أن OP6تعني هلذه املواد طريقة التعبئة        
يف عبوة تسمح هبا    )) ج( ٢-٣-٣-٢-٤-٢أو  ) (ج( ٢-٣-٣-٥-٢معايري الفقرة   ) التفاعل

هلـذه  ) أو املادة الذاتية التفاعـل   (وإذا مل ميكن استيفاء األكسيد الفوقي العضوي        . طريقة التعبئة 
دة طريقة التعبئـة    ن للما عيَّ تُ فعندئٍذ،  OP6 ة التعبئة ـاملعايري إال يف عبوة أصغر مما تسمح به طريق        

   األصغر؛OPاملقابلة للرقم 
  :‘دال‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘دال‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ج(

   هلذا النوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل؛OP7تعني طريقة التعبئة   
  :‘هاء‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘هاء‘ األكاسيد الفوقية العضوية من النوع  )د(

  هلذا النوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل؛ OP8تعني طريقة التعبئة   
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  :‘واو‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ه(
 .نوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعلهلذا ال OP8تعني طريقة التعبئة   

   الوسيطةاتيوااستخدام احل  ٢-٧-١-٤
توجيه التعبئـة   ة العضوية املصنفة حالياً واملدرجة على وجه التحديد يف          ـ الفوقي دجيـوز نقل األكاسي    ١-٢-٧-١-٤

IBC520  كمـا تفـي     ٥-٦ويات الوسيطة اشتراطات الفـصل      وتستويف احلا  .هذا وفقاً لتوجيه التعبئة     اويات وسيطة  يف ح ،
  .IIباشتراطات االختبار الواردة يف هذا الفصل بشأن جمموعة التعبئة 

 اويات وسيطة  يف ح  ‘واو‘جيوز نقل األكاسيد الفوقية العضوية األخرى واملواد الذاتية التفاعل من النوع              ٢-٢-٧-١-٤
 تلك السلطة املختصة، بناء على نتائج االختبارات املناسـبة،          قتنعنشأ عندما ت  بالشروط اليت حتددها السلطة املختصة يف بلد امل       

  :جرى االختبارات الضرورية ملا يليوتتضمن االختبارات اليت ُت. أن ذلك النقل ميكن أن جيري على حنو مأمونب
ـ يستويف مبادئ التصنيف  ) أو املادة الذاتية التفاعل   (إثبات أن األكسيد الفوقي العضوي        )أ( ة ـاملبين

 ٢-٣-٣-٢-٤-٢ أو(؛  ١-٥-٢يف الشكل   ) واو(، مربع اخلروج    )و( ٢-٣-٣-٥-٢ي  ـف
  ؛) على التوايل١-٤-٢يف الشكل ) واو(، مربع اخلروج )و(

  إثبات توافق مجيع املواد اليت تتالمس عادة مع املادة أثناء النقل؛  )ب(
، اوية الوسـيطة  بنقل املادة يف احل    تنيالطوارئ املرتبط درجة حرارة    حرارة الضبط و   ةحتديد درج   )ج(

   من درجة االحنالل الذايت التسارع، حسب االقتضاء؛تنياملشتقو
  تعيني وسائل ختفيف الضغط والطوارئ عند االقتضاء؛  )د(
 .تعيني ما إذا كان يلزم تطبيق أي أحكام خاصة على نقل املادة بطريقة مأمونة  )ه(

ويشترط ضبط  . ٤-٣-٢-٤-٢التفاعل ضبط درجة احلرارة وفقاً للفقرة       يشترط يف حالة املواد الذاتية        ٣-٢-٧-١-٤
وترد األحكام املتعلقة بضبط درجة احلرارة يف       . ١-٤-٣-٥-٢درجة احلرارة يف حالة األكاسيد الفوقية العضوية وفقاً للفقرة          

  .١-٣-٥-١-٧الفقرة 
ومنعاً حلدوث . الذايت التسارع واندالع احلرائقتتمثل الطوارئ اليت يتعني أخذها يف االعتبار يف االحنالل           ٤-٢-٧-١-٤

   حبيث متكّن مـن    متزق انفجاري يف احلاويات الوسيطة املعدنية املغلّفة بغالف معدين تام، جيب تصميم وسائل اإلغاثة الطارئة              
ل عن ساعة مـن انـدالع       تنفيس مجيع نواتج التحلل واألخبرة النامجة أثناء االحنالل الذايت التسارع أو أثناء فترة زمنية ال تق               

  .٨-١٣-١-٢-٤احلريق التام حمسوبة باملعادلة الواردة يف 
  ، الواردة حتت رقمي األمـم      ٢-٦الشعبة   ("ألف" من الفئة    أحكام خاصة تتعلق بتعبئة املواد املعدية       ٨-١-٤

  )٢٩٠٠و ٢٨١٤املتحدة   
ل إىل مقصدها يف حالـة جيـدة وال         على مرسلي املواد املعدية التأكد من أن الطرود أعدت حبيث تص            ١-٨-١-٤

 .تشكل خطراً على اإلنسان أو احليوان أثناء النقل
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 واألحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الـواردة يف الفقـرات مـن ١- ٢- ١تنطبق التعاريف الواردة يف   ٢- ٨- ١- ٤
غري أنـه   . ملعدية على طرود املواد ا    ١٢-١-١-٤ إىل   ١٠-١-١-٤ باستثناء الفقرات من     ١٤-١-١-٤ إىل   ١-١-١- ٤

  .جيب تعبئة السوائل يف عبوات تتميز مبقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي ميكن أن ينشأ يف ظروف النقل العادية
 وعندما تكون املـواد املعديـة   .توضع قائمة ببنود احملتويات بني العبوة الثانوية والعبوة اخلارجية      ٣- ٨- ١- ٤

 تكـون العبـارة   و،  "ألـف "الفئـة   أهنا تـستويف معـايري إدراجهـا يف         غري معروفة، ولكن يشك يف       املعدة للنقل 
"suspected category A infectious substance""      ظاهرة بوضوح ضمن " ‘ألف‘الفئة مادة معدية يشك يف انتمائها إىل

 . بعد االسم الرمسي على مستند الشحن يف داخل العبوة اخلارجية هاللينيقوسني

 أي  زالةإلوة الفارغة إىل املرسل أو إرساهلا إىل أي مكان آخر، جيب تطهريها أو تعقيمها               قبل إعادة العب    ٤-٨-١-٤
  .مادة معديةعلى بطاقة أو عالمة تشري إىل أهنا كانت حتتوي  خطر، وجيب سحب أو طمس أي

 مستوى أداء   يسمح باالختالفات التالية يف األوعية األولية املوضوعة يف عبوة ثانوية، شريطة احلفاظ على              ٥-٨-١-٤
  : الكاملللطردخر آمماثل، بدون اجراء اختبار 

 األوعية األولية ذات احلجم املماثل لألوعية األولية املختربة أو األصغر حجما منها      استخدامجيوز    )أ(
  :شريطة أن

على سبيل املثـال،    (تكون هذه األوعية األولية ذات تصميم مماثل للوعاء األوىل املخترب             '١'
  ؛)إخلدير، مستطيل، مست: الشكل

مقاومة للـصدم   ) إخلزجاج، مواد بالستيكية، معدن،     (أن توفَّر مادة بناء الوعاء األوىل         '٢'
  . مماثلة ملقاومة الوعاء األوىل املخترب أصالً أو مقاومة أكرب منهاالتنضيدوقوى 

 تكون األوعية األولية مزودة بنفس الفتحات أو أصغر وتكون وسـائل اإلغـالق ذات               '٣'
 ؛) إخلعلى سبيل املثال، غطاء ملولب، غطاء عازل،(تصميم مماثل 

  ؛ من حترك هامألوعية األوليةاتستخدم مواد توسيد إضافية كافية مللء الفراغات ومنع   '٤'
   يف الطرد املخترب؛املعتمد التوجيه العبوة الثانوية نفس داخلتوجه األوعية األولية   '٥'

 املبينـة    هلـا   األوعية األولية املختربة، أو األوعية من األنواع البديلة        أقلأن ُتستخَدم بعدد     جيوز  )ب(
 من لعبوات األوليةاومنع ) الفراغات(أعاله، شريطة إضافة مواد توسيد كافية مللء الفراغ   ) أ( يف

  .حترك هام
  املواد املشعةأحكام خاصة تتعلق بتعبئة   ٩-١-٤
  عموميات  ١-٩-١-٤
وال تتجاوز كمية املادة املشعة يف أي       . ٤-٦ اشتراطات الفصل    ها وطرود اشعة وعبواهت  املواد امل  تستويف  ١-١-٩-١-٤

احلكم اخلاص   و ٦-٤-٢-٧-٢ و ٥-٤-٢-٧-٢ و ٤-٤-٢-٧-٢ و ١-٤-٢-٧-٢ و ٢-٢-٧-٢طرد احلدود املبينة يف     
SP336 ٣-٩-١-٤ و٣-٣ من الفصل.  
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  :ه الالئحة لنقل املواد املشعة هي اليت تغطيها هذالطرودوأنواع 
  ؛ )٥-١-٥-١انظر (طرد مستثىن   )أ(
  ؛ )IP-1طرد من النوع  (١ صناعي من النوع طرد  )ب(
  ؛)IP-2طرد من النوع  (٢طرد صناعي من النوع   )ج(
  ؛ )IP-3طرد من النوع  (٣طرد صناعي من النوع   )د(
  ؛A النوع منطرد   )ه(
  ؛B(U)طرد من النوع   )و(
  ؛B(M)طرد من النوع   )ز(
  .Cطرد من النوع   )ح(
  .وختضع الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية أو سادس فلوريد اليورانيوم الشتراطات إضافية  

بقى التلوث غري الثابت على األسطح اخلارجية ألي طرد عند أدىن حد ممكن عملياً، وال يتجـاوز                 ستُي  ٢-١-٩-١-٤
  :العاديةاحلدود التالية يف ظروف النقل 

  ؛غاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية من بواعث بيتا و٢سم/ بكريل٤  )أ(
  . بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٤  )ب(

  . من أي جزء من السطح٢ سم٣٠٠ يف أي مساحة تبلغ هاوتنطبق هذه احلدود عند أخذ متوسط
 الطـرد أي    ال يقلل من أمان   و. الستخدام املادة املشعة  خالف ما يلزم    على أية سلعة     طردأي  ال حيتوى     ٣-١-٩-١-٤

  .تفاعل بني هذه املواد والطرد يف ظروف النقل اليت تنطبق على التصميم
يـة  ، ال يتجاوز مستوى التلوث غري الثابت على الـسطوح اخلارج ٥-٥-٨-١-٧باستثناء ما ورد يف    ٤-١-٩-١-٤

 احلدود املبينـة يف     لوسيطة، ووسائل النقل ا   ،احلاويات الوسيطة  و ،الصهاريجوالداخلية للعبوات اجملمعة، وحاويات الشحن، و     
٢-١-٩-١-٤.  
وإذا كانت  .  تصميم الطرود   يف تراعى هذه اخلواص   ذات خواص خطرة أخرى،    املادة املشعة    كانتإذا    ٥-١-٩-١-٤

اويـات   عبـوات أو ح    املواد املشعة املنطوية على خطر إضايف معبأة يف طرود ال تستوجب موافقة السلطة املختصة، ُتنقل يف               
، ما يالئـم  ، حـسب  ٦ متاماً اشتراطات الفصول ذات الصلة من اجلـزء          ةستوفيم  أو حاويات مواد سائبة    يج أو صهار  وسيطة

  .اإلضايف فيما يتعلق بذلك اخلطر ٣-٤ أو ٢-٤ أو ١-٤واالشتراطات املنطبقة الواردة يف الفصل 
ا صنعت وفق مواصفات التصميم  أهنلنقل املادة املشعة، جيب التأكد منقبل استخدام العبوة للمرة األوىل      ٦-١-٩-١-٤

كما جيب استيفاء االشتراطات التاليـة،      . لضمان االمتثال لألحكام ذات الصلة يف هذه الالئحة وألي شهادة موافقة منطبقة           
  :االقتضاء عند

 يلزم ،)ضغط مانومتري ( كيلوباسكال   ٣٥ االحتواء يتجاوز    ملنظومةالتصميمي  إذا كان الضغط      )أ(
 تلـك ستويف اشتراطات التصميم املعتمدة بشأن قدرة       تعبوة   احتواء كل    منظومةالتأكد من أن    

   حتت ذلك الضغط؛ا على االحتفاظ بسالمتهاملنظومة
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عبوة حتتـوي    وأي   C و B(M) و B(U)النوع  من  عبوة خمصصة لالستخدام كطرد     أي   خبصوص  )ب(
 خصائص انتقال   ،م واحتوائه، وحيثما يلز   هعلى مواد انشطارية، يلزم التأكد من أن كفاءة تدريع        

  ، تقع يف نطاق احلدود املنطبقة أو احملددة يف التصميم املعتمد؛الحتباس امنظومةاحلرارة وكفاءة 
جيب التأكد من أن فعالية خواص أمان احلرجية        مواد انشطارية،   العبوات املعدة الحتواء     حالةيف    )ج(

فيها على  توضع  خص، عندما   أو املنصوص عليها للتصميم، وعلى األ     تقع ضمن احلدود املنطبقة     
ـ الشتراطات املبي ا استيفاءبغرض  مسوم نيوترونية    وجه التحديد  ـ ، تُ ١-١١-٤-٦ة يف   ن  ىرج

  .ومن توزيعهاسموم للتأكد من وجود هذه الت مراجعا
 :قبل كل شحن ألي طرد، يلزم التأكد من أن الطرد ال حيتوي على ما يلي  ٧-١-٩-١-٤

  حملددة لتصميم الطرد؛عن تلك اخمتلفة نويدات مشعة   )أ(
 يكون شكلها أو حالتها الفيزيائية أو الكيميائية خمتلفة عن تلك احملـددة لتـصميم               حمتوياتأو    )ب(

  .الطرد
يلزم التأكد من استيفاء مجيع االشتراطات املبينة يف األحكام ذات الـصلة يف             قبل كل شحن ألي طرد،        ٨-١-٩-١-٤

  :كما جيب استيفاء االشتراطات التالية، عند االقتضاء. بقةهذه الالئحة ويف شهادات املوافقة املنط
  قد نزعـت أو أُبطـل      ٢-٢-٤-٦ الرفع اليت ال تستويف اشتراطات       مرابط من أن    التأكديلزم    )أ(

  ؛ ٣-٢-٤-٦ ملا هو وارد يف استخدامها لرفع الطرد وفقاً إمكان
ب من ظروف االتزان بدرجـة       إىل أن يتم االقترا    C و B(M) و B(U)حيتجز أي طرد من األنواع        )ب(

الضغط، ما مل يتم احلصول على موافقة       درجة   استيفاء اشتراطات درجة احلرارة و     تأكيدلكافية  
   على االستثناء من هذه االشتراطات؛أحادية

أو /، يلزم التأكـد عـن طريـق الفحـص و          C و B(M) و B(U)األنواع  يف حالة أي طرد من        )ج(
سائل اإلغالق والصمامات وغريها من الفتحات املهيَّـأة يف         االختبارات املناسبة من أن مجيع و     

منظومة االحتواء، اليت ميكن أن تتسرب منها احملتويات املشعة، مغلقة بطريقة سليمة، وخمتومـة              
   ؛ ٣-١٠-٤-٦ و٨-٨-٤-٦حيثما يلزم بطريقة مت هبا التأكد من استيفاء اشتراطات 

  طارية، جيرى، حيثما ينطبق على ذلك، القياس املـبني         الطرود اليت حتتوي على مواد انش      حالةيف    )د(
  واالختبارات الالزمة إلثبات إغالق كل طرد علـى النحـو املـبني            ) ب( ٥-١١-٤-٦يف  
  ؛ ٨-١١-٤-٦ يف

نسخة من أي تعليمات تتعلق باإلغالق السليم للطرد وأية هتيئة للشحن قبـل             أيضاً   املرسل   لدىتكون    ٩-١-٩-١-٤
  . نصوص الشهاداتإرسال أي شحنة مبوجب

الشحنات املرَسلة اليت ختضع لالستعمال احلصري، ال يتجاوز مؤشر النقل ألي طرد أو عبـوة                باستثناء  ١٠-١-٩-١-٤
  .٥٠، وال يتجاوز مؤشر أمان احلالة احلرجية ألي طرد أو عبوة جممعة القيمة ١٠جممعة القيمة 
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 أو الطرق الربية    دية احلدي كصري بالسك ح مبوجب استخدام    لةنقو الطرود أو العبوات اجملمعة امل     باستثناء  ١١-١-٩-١-٤
الـشروط  بالسفن أو بطريق اجلـو ب      خاص ترتيبصري و ح، أو مبوجب استخدام     )أ (٢-١-٣-٢-٧الشروط احملددة يف    ب

 على أي سـطح  أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على التوايل، ال يتجاوز   ٣-٣-٣-٢-٧ أو   ١-٢-٣-٢-٧احملددة يف   
  . ساعة/ ملي سيفرت٢رد أو العبوة اجملمعة خارجي للط

 أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على أي سطح خارجي لطرد أو لعبوة جممعـة تنقـل                  يتجاوزال    ١٢-١-٩-١-٤
  . ساعة/ ملي سيفرت١٠مبوجب استخدام حصري 

  اشتراطات وضوابط نقل املواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح  ٢-٩-١-٤
تقيد كمية املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح املوجودة يف الطرد الـصناعي مـن                   ١-٢-٩-١-٤

، أو اجلسم أو جمموعة     )IP-3 (٣أو الطرد الصناعي من النوع      ) IP-2 (٢الطرد الصناعي من النوع      وأ،  )IP-1النوع   (١النوع  
م من املادة غري املدرعة أو اجلسم أو  ٣وى اإلشعاع اخلارجي على مسافة األجسام، أيهما يكون مناسباً، حبيث ال يتجاوز مست

  .ساعة/ ملي سيفرت١٠جمموعة األجسام غري املدرعة 
املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح، الذي يكـون مـادة انـشطارية أو                 حالةيف    ٢-٢-٩-١-٤

 ١-٤-٨-١-٧الواردة يف   املنطبقة  االشتراطات  تستوىف   ،٥-٣-٢-٧-٢ ليست مستثناة مبوجب     مادة انشطارية على   حيتوي
  .٢-٤-٨-١-٧و
املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح، الذي يكون مادة انشطارية أو حيتوي               حالةيف    ٣-٢-٩-١-٤

  .١-١١-٤-٦الواردة يف املنطبقة االشتراطات تستوىف على مادة انشطارية، 
 بدون  SCO-Iو LSA-Iقل املواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح من اجملموعتني           جيوز ن   ٤-٢-٩-١-٤

  :الشروط التاليةمبوجب ولكن تعبئة 
 ،نويدات مشعة موجودة يف الطبيعة    إال على    اخلامات اليت ال حتتوي      عدا ،مجيع املواد غري املعبأة     )أ(

ة يف ظروف النقل العادية من وسيلة النقل وحبيث تنقل بطريقة تكفل عدم تسرب احملتويات املشع
  ال حيدث أي فقد يف التدريع؛

 SCO-I مواد اجملموعـة     فقطتكون أية وسيلة نقل خاضعة لالستخدام احلصري، إال عندما تنقل             )ب(
على عشرة أمثال  اليت ميكن أو ال ميكن الوصول إليها  اليت ال يزيد التلوث املوجود على أسطحها        

  ؛٢-١-٧-٢ نطبق املبني يفاملستوى امل
اليت  اليت يشك يف وجود تلوث غري ثابت على أسطحها           SCO-Iألجسام من اجملموعة    خبصوص ا   )ج(

، تتخـذ تـدابري   ‘١‘)أ (٢-٣-٢-٧-٢يف  أكرب من القيم املبينة ، بقيمةال ميكن الوصول إليها   
  ؛لضمان عدم انطالق املادة املشعة داخل وسيلة النقل

  .)ه( ٥-٣-٢-٧-٢ االنشطارية غري املعبأة االشتراطات الواردة يف داملواتستويف   )د(
 وفقـاً   - "SCO" - حـام امللوثة الـسط   ـواألجس -"LSA"-ي  ـتعبأ املواد املنخفضة النشاط النوع      ٥-٢-٩-١-٤

  .٤-٢-٩-١-٤، ما مل ينص على خالف ذلك يف ٥-٢-٩-١-٤للجدول 
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   للمواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطحاشتراطات الطرود الصناعية  : ٥-٢-٩-١-٤اجلدول 
  نوع الطرد الصناعي  

  ليست حتت االستخدام احلصري  االستخدام احلصري  احملتويات املشعة
LSA-I 

  )أ(صلب

  سائل

  
  IP-1النوع 
  IP-1النوع 

  
  IP-1النوع 
  IP-2النوع 

LSA-II 

  صلب
  سائل وغاز

  
  IP-2النوع 
  IP-2النوع 

  
  IP-2النوع 
  IP-3النوع 

LSA-III  النوعIP-2   النوعIP-3  
SCO-I

  IP-1النوع   IP-1النوع   )أ(
SCO-II  النوعIP-2   النوعIP-2  

  .غري معبأة SCO-I وLSA-Iة ـجيوز نقل مواد اجملموع، ٤-٢-٩-١-٤مبقتضى الشروط املبينة يف   )أ(

 على النحو احملـدد يف تـصميم        جيب أن تكون حمتويات الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية           ٣-٩-١-٤
  .الطرد سواء مباشرة يف هذه الالئحة أو يف شهادة املوافقة
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  ٢-٤الفصل 
  املتعددة العناصر الغاز   وحاوياتاستخدام الصهاريج النقالة

  ٩ إىل ٣  والرتب١ة  عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبأحكام  ١-٢-٤
 ٣ و ١ ى استخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب      علشتراطات العامة املنطبقة     اال  الفرع يتضمن هذا   ١-١-٢-٤
والفحص والبناء وعالوة على هذه االشتراطات العامة، تستويف الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم . ٩ و٨ و٧ و٦ و٥ و٤و

 للتوجيه املنطبق على الصهريج النقال احملـدد،        قاًوتنقل املواد يف الصهاريج النقالة طب     . ٢-٧-٦ يف    تفاصيلها ةبينواالختبار امل 
ألحكام اخلاصة  ، ول T23) إىل   (T1 ٦-٢-٥-٢-٤من قائمة البضائع اخلطرة ووصفه يف الفقرة         ١٠الذي يرد رقمه يف العمود      

 يف  صـافها ، وأو  من قائمة البـضائع اخلطـرة      ١١املتعلقة بالصهاريج النقالة اليت ترد أرقامها لكل مادة على حدة يف العمود             
  .٣-٥-٢-٤ الفقرة

 جدار الصهريج ومعدات التشغيل     انعطابتكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل بدرجة مالئمة من            ٢-١-٢-٤
ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التـشغيل بطريقـة تتحمـل الـصدم أو               .  لصدم جانيب أو طويل أو النقالب      نتيجة

  .٥-١٧-٢-٧-٦وترد أمثلة هلذه احلماية يف . مايتها على هذا النحواالنقالب، ال تكون هناك ضرورة حل
وال تقبل هذه املواد للنقل إال إذا اختذت اخلطوات الالزمة ملنع حتللها            . إن بعض املواد غري ثابتة كيميائياً       ٣-١-٢-٤

أي مواد  على   احتواء الصهاريج    وهلذا الغرض، يوىل اهتمام خاص لضمان عدم      . أو حتوهلا أو بلمرهتا على حنو خطر أثناء النقل        
  .ميكن أن تسبب حدوث هذه التفاعالت

 أو درجـة  ووسائل اإلغـالق،  باستثناء الفتحات ،ال تتجاوز درجة حرارة السطح اخلارجي للصهريج     ٤-١-٢-٤
  . حرارياً عزالً، يتعني أن يكون الصهريج معزوالًوعند الضرورة. س أثناء النقل°٧٠حرارة العازل احلراري 

تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد وغري املفرغة من الغازات الشروط ذاهتا اليت تنطبق                  ٥-١-٢-٤
  .ها قبل تفريغها عليعلى الصهاريج النقالة اململوءة باملواد اليت كانت حتتوي

حلدوث تفاعل خطر  ال تنقل املواد يف ُحجرات متجاورة من الصهريج نفسه عندما يكون هناك احتمال                ٦-١-٢-٤
 :فيما بينها وتسبب

  أو انبعاث حرارة كبرية؛/احتراقاً و  )أ(
  انبعاث غازات هلوبة أو مسية أو خانقة؛  )ب(
  الة؛ن مواد أكّتكّو  )ج(
  ؛ن مواد غري ثابتة كيميائياًتكّو  )د(
  . خطراً يف الضغطارتفاعاً  )ه(

ادة اليت تبني نتائج الفحص واالختبار األوليني لكل        حتفظ شهادة اعتماد التصميم وتقرير االختبار والشه        ٧-١-٢-٤
.  من قبلها، لدى السلطة أو اهليئة املعنية ولدى مالك الـصهريج           املخوَّلة السلطة املختصة أو اهليئة      عنصهريج نقال، الصادرة    

  . سلطة خمتصةةوعلى مالك الصهريج أن يقدم هذه الوثائق بناء على طلب أي
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، تـوفّر  ٢-٢٠-٢-٧-٦يف تفاصيلها  املنقولة على اللوحة املعدنية املبينة    )املواد(ملادة  ما مل يظهر اسم ا      ٨-١-٢-٤
 ويقـدمها املرسـل   ١-١٨-٢-٧-٦بناء على طلب السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف       

  .املرسل إليه أو الوكيل، حسب االقتضاء أو
  امللءدرجة   ٩-١-٢-٤
 لـدى   ،تمـل  استخدام الصهريج النقال املناسب، وأال يعبأ الصهريج مبواد حي         رسلقبل امللء، يكفل امل     ١-٩-١-٢-٤

 بطانات واقية، أن تتفاعل معها تفـاعالً خطـراً   ة أو معدات التشغيل أو أي  شايا جدار الصهريج أو احل     مواد صنع  تالمسها مع 
 مع منتج املادة ومع الـسلطة  رسلوقد يتطلب األمر أن يتشاور امل. بدرجة ملحوظةهذه املواد لتكون نواتج خطرة أو تضعف    

  .املختصة للحصول على إرشادات بشأن توافق املادة املنقولة مع مواد صنع الصهريج النقال
ـ        أل الصهاريج النقالة مب   ال مت   ١-١-٩-١-٢-٤    إىل  ٢-٩-١-٢-٤رات  ـا يتجاوز املستوى املنصوص عليه فــي الفق
 على كـل    ١-٥-٩-١-٢-٤ أو   ٣-٩-١-٢-٤ أو   ٢-٩-١-٢-٤نطباق األحكام الواردة يف     وحيدد ا . ٦-٩-١-٢-٤

   أو يف ٦-٢-٥-٢-٤ يف ةالـوارد األحكام اخلاصة املنطبقة على الـصهريج النقـال    توجيهات التعبئة أو مادة على حدة يف 
  . من قائمة البضائع اخلطرة١١ أو ١٠ين العمودأي من يف  و٣-٥-٢-٤
  : لالستخدام العام)بالنسبة املئوية(عادلة التالية الدرجة القصوى للملء حتدد امل  ٢-٩-١-٢-٤

  Degree of filling )درجة امللء(     

، II و I ، يف جمموعيت التعبئـة    ٨ والرتبة   ١-٦ لسوائل الشعبة    )بالنسبة املئوية (أما درجة امللء القصوى       ٣-٩-١-٢-٤
، فإهنـا حتـدد     س°٥٦  عند درجـة   )بار ١,٧٥( كيلوباسكال   ١٧٥ الضغط البخاري املطلق على      والسوائل اليت يزيد فيها   

  :التالية ملعادلةبا
   Degree of filling )درجة امللء(     

يف هاتني املعادلتني متوسط معامل التمدد احلجمي للسائل بني متوسط درجة حـرارة             ) α(" ألفا"تعين    ٤-٩-١-٢-٤
احلرارة املئوية   بدرجات   مهاو) (rt( واملتوسط األقصى لدرجة حرارة محولة السائل أثناء النقل          )ft(السائل أثناء عملية امللء     

  :ية للسوائل املنقولة يف درجة احلرارة احمليطة باملعادلة التال)α ("ألفا"وميكن حساب قيمة . )°س" سلسيوس"

 α) ألفا(      

  .س على التوايل°٥٠س و°١٥ة السائل عند ـمها كثاف 50dو 15dحيث 
س، فيما عدا أنـه بالنـسبة   °٥٠  على أنه يساوي)rt(يؤخذ املتوسط األقصى لدرجة حرارة احلمولة     ١-٤-٩-١-٢-٤

ى يف الظروف املناخية املعتدلة أو املتطرفة، جيوز للسلطات املختصة أن توافق على درجة حرارة أقل أو                 لعمليات النقل اليت جتر   
  . درجة حرارة أعلى، حسب االقتضاءطلبتتأن 
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  على الصهاريج النقالة اليت حتتوي     ١-٤-٩-١-٢-٤ إىل   ٢-٩-١-٢-٤ال تنطبق االشتراطات من       ٥-٩-١-٢-٤
ويـستخدم مـنظم    . )على سبيل املثال عن طريق وسيلة للتسخني      (س  °٥٠اء النقل فوق     مواد تضبط درجة حرارهتا أثن     على

 يف أي وقت    يف املائة  ٩٥أال تتجاوز درجة امللء القصوى       لدرجة احلرارة يف الصهاريج النقالة املزودة بوسيلة تسخني لضمان        
  .أثناء النقل

 درجة حرارة أعلى من     يفللمواد الصلبة املنقولة     )سبة املئوية بالن(حتدد املعادلة التالية درجة امللء القصوى        ١-٥-٩-١-٢-٤
  :رجات احلرارة املرتفعةد املنقولة يف ظروف درجات حرارة انصهارها وللسوائل

  Degree of filling )درجة امللء(  

املتوسط األقصى لدرجة حرارة احلمولة أثناء      وند متوسط درجة حرارة السائل أثناء امللء        مها كثافة السائل ع    rd و fdحيث  
  .النقل على التوايل

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها يف النقل يف احلاالت التالية  ٦-٩-١-٢-٤

 ث عنـد درجـة    /٢ مـم  ٢ ٦٨٠إذا كانت درجة ملئها بالسوائل ذات اللزوجة اليت تقل عن             )أ(
يف  ٢٠تزيد على   أو درجة احلرارة القصوى للمادة أثناء النقل يف حالة املواد املسخنة،            س،  °٢٠
 إال إذا كانت الصهاريج النقالة مقسمة حبـواجز أو بـألواح             يف املائة،  ٨٠ ولكن تقل عن     املائة

  لتر؛ ٧ ٥٠٠خممدة للتمّورات إىل ُحجرات ال تتجاوز سعتها 
 وملتصقة على السطح اخلارجي جلدار الصهريج أو        نقلت فيها قبالً  مواد  إذا كانت هبا بقايا من      و  )ب(

  معدات التشغيل؛
   يهدد سالمة الصهريج النقال أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛ إىل حّدعطبإذا كان هبا تسريب أو و  )ج(
  .يف حالة تشغيل جيدة ارتئي أهناوما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل و  )د(

 املخصصة للروافع الشوكية، املوجودة على جسم الـصهاريج النقالـة عنـدما ميـأل           شباملناتغلق    ٧- ٩- ١- ٢- ٤
، تزويـدها بوسـيلة     ٤- ١٧- ٢- ٧- ٦وال ينطبق هذا احلكم على الصهاريج النقالة اليت ال يلزم، وفقاً للفقرة             . الصهريج
  . املخصصة للروافع الشوكيةللمناشبإغالق 

   يف الصهاريج النقالة٣ الرتبة طبق على نقل موادنإضافية تأحكام   ١٠-١-٢-٤
 بوسائل ختفيف الضغط وفقاً    زودتتكون مجيع الصهاريج النقالة املخصصة لنقل السوائل اللهوبة مغلقة و           ١-١٠-١-٢-٤
  .١٥-٢-٧-٦ إىل ٨-٢-٧-٦ فقراتلل
 الصلة الـيت  لصهاريج النقالة املخصصة لالستخدام الربي وحده، جيوز أن تسمح اللوائح ذات     يف حالة ا   ١-١-١٠-١-٢-٤

  . هتوية مفتوحةمبنظوماتتنظم النقل الربي 
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يف ) ١-٤ الـشعبة    ، املواد الذاتية التفاعـل    غري( ٤طبق على نقل مواد الرتبة      نة ت ـ إضافي أحكام  ١١-١-٢-٤
  الصهاريج النقالة

  .حمجوزة  
  .١-١٣-١-٢-٤، انظر ١-٤فيما يتعلق باملواد الذاتية التفاعل يف الشعبة : مالحظة  

   يف الصهاريج النقالة١-٥إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام   ١٢-١-٢-٤
  .حمجوزة  

 يف ١-٤ الـشعبة يف واملواد الذاتيـة التفاعـل    ٢-٥ إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة     أحكام  ١٣-١-٢-٤
  الصهاريج النقالة

ويرسـل إخطـار   . للموافقة عليهنشأ وتقدمي تقرير إىل السلطة املختصة يف بلد املمادة جيب اختبار كل    ١-١٣-١-٢-٤
وتتـضمن  . ويتضمن اإلخطار معلومات النقل ذات الصلة والتقرير مع نتائج االختبار         . بذلك إىل السلطة املختصة لبلد املقصد     

  :االختبارات اليت جترى االختبارات الالزمة ملا يلي
  ثناء عملية النقل؛إثبات توافق مجيع املواد اليت تتالمس عادة مع املادة املنقولة أ  )أ(
تقدمي بيانات تصميم وسائل ختفيف الضغط ومواجهة الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم              )ب(

  .الصهريج النقال
  .الزم ألمان نقل املادةحكم إضايف  ألي  واضحاًويتضمن التقرير وصفاً  

 ‘واو‘النوع  من  لفوقية العضوية   التالية على الصهاريج النقالة املخصصة لنقل األكاسيد ا       األحكام  تنطبق    ٢-١٣-١-٢-٤
ويف حالـة تنـازع   . أو أعلى س°٥٥اليت تبلغ درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع ، ‘واو‘أو املواد الذاتية التفاعل من النوع      

الل الطوارئ اليت يتعني أخذها يف االعتبار هي االحن        وحاالت. ٢-٧-٦على األحكام املبينة يف     األحكام   هذه   ُترجَّحاألحكام  
  .٨-١٣-١-٢-٤يف   واإلحاطة بالنريان على النحو املبنيللمادةالذايت التسارع 

 اإلضافية اليت تنطبق على نقل األكاسيد الفوقيـة العـضوية         األحكام  حتدد السلطة املختصة لبلد املنشأ        ٣-١٣-١-٢-٤
ويرسل إخطار بذلك   . س يف الصهاريج النقالة   °٥٥ اليت تقل درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع عن          املواد الذاتية التفاعل،   أو

  .إىل السلطة املختصة لبلد املقصد
  .) بار٤(ميغاباسكال  ٠,٤يصمم الصهريج النقال حبيث يتحمل ضغط اختبار ال يقل عن   ٤-١٣-١-٢-٤
  . درجة احلرارةالستشعارجتهز الصهاريج النقالة بوسائل   ٥-١٣-١-٢-٤
وميكن أيـضاً اسـتخدام     . بوسائل لتخفيف الضغط ووسائل ملواجهة الطوارئ      الصهاريج النقالة    جتهز  ٦-١٣-١-٢-٤

 وخصائص بنـاء    املادة خلصائص   وتضبط وسائل ختفيف الضغط لتعمل عند ضغوط حتدد وفقاً        . وسائل لتخفيف تفريغ اهلواء   
  .وال يسمح باستخدام عناصر قابلة لالنصهار يف جدار الصهريج. الصهريج النقال

وسائل ختفيف الضغط من صمامات حمّملة بنابض وجمهزة حبيث متنع التراكم الكـبري لنـواتج               تتكون    ٧-١٣-١-٢-٤
 يبدأ عنده التصريف  وتقرر قدرة صمامات ختفيف الضغط الذي       . س داخل الصهريج النقال   °٥٠ الل واألخبرة املنبعثة عند   االحن
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 بـأي  يبدأ عنده التـصريف سمح الضغط الذي ي الجيب أغري أنه . ١-١٣-١-٢-٤على أساس نتائج االختبارات املبينة يف      
  . إذا انقلب الصهريج النقال)ماماتالص (حال بتسرب السائل من الصمام

 مـن   خليط ، أو مةجيوز أن تكون وسائل مواجهة الطوارئ من األنواع احململة بنابض أو األنواع القصِ              ٨-١٣-١-٢-٤
األخبرة املنبعثة خالل فترة ال تقل عن ساعة واحدة من اإلحاطـة            مصممة لتنفيس مجيع نواتج االحنالل و     االثنني، حبيث تكون    

  : حمسوبة باملعادلة التاليةنالكاملة بالنريا

  
  :حيث  

  q  =  طوا[احلرارة  امتصاص[  
  A  =   ٢م[املساحة املبتلّة[  
  F  =  معامل العزل  
  F  =  أوغري املعزولةصهاريج لل ١ ،  

                        للصهاريج املعزولة  
  :يثح  

K  =  ط وا[  ملوصلية احلرارية للطبقة العازلةاx ١-مx١-لفن ك[  
L  =  م[  مسك الطبقة العازلة[  
U  =  K/L = ط او[  معامل االنتقال احلراري للعازلةx ٢-م x١-لفن ك[  
T  =   لفنك[  يف ظروف التخفيفاملادة درجة حرارة[  
طوارئ أعلى من الضغط     مواجهة ال  )وسائل( يف وسيلة    يبدأ عنده التصريف  يكون الضغط الذي      

وحتدد أبعـاد وسـائل     . ١- ١٣- ١- ٢- ٤يبىن على نتائج االختبارات املشار إليها يف        و ٧- ١٣- ١- ٢- ٤املبني يف   
  .مواجهة الطوارئ حبيث ال يتجاوز الضغط األقصى يف الصهريج الضغط االختباري للصهريج مطلقاً

  . واملعايريدليل االختباراتيف  ٥ التذييل يرد مثال لطريقة حتديد حجم وسائل مواجهة الطوارئ يف  :ةمالحظ
 مواجهة الطوارئ للصهاريج النقالة املعزولة بافتراض نسبة فقد         )وسائل(حتدد قدرة وعتبة تشغيل وسيلة        ٩-١٣-١-٢-٤

  . من مساحة السطح اخلارجييف املائة ١للعزل 
وجيب إيالء االهتمام   .  بوسيلة مانعة للهب    بنابض املزوَّدةجتهز وسائل ختفيف تفريغ اهلواء والصمامات         ١٠-١٣-١-٢-٤

 .لالخنفاض يف قدرة التخفيف الذي تسببه مانعة اللهب

ترتب معدات التشغيل كالصمامات واألنابيب اخلارجية حبيث ال تبقى يف داخلها أي كميـات مـن                  ١١-١٣-١-٢-٤
  .األكسيد الفوقي العضوي بعد ملء الصهريج النقال
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فإذا كانت  . لصهاريج النقالة معزولة مبادة عازلة أو حممية بدرع واق من أشعة الشمس           ن تكون ا  ميكن أ   ١٢-١٣-١-٢-٤
س أو أقل، أو إذا كان الصهريج النقال مصنوعاً مـن           °٥٥ يف الصهريج النقال     للمادةدرجة حرارة االحنالل الذايت التسارع      

  . أبيض أو معدنياً ساطعاًويكون السطح اخلارجي.  بالكاملاأللومنيوم، وجب أن يكون الصهريج معزوالً
  .س°١٥ عند درجة يف املائة ٩٠تتجاوز درجة امللء ال   ١٣-١٣-١-٢-٤
 رقم األمم املتحدة، واالسم التقين، والتركيـز املعتمـد          ٢-٢٠-٢-٧-٦ تتضمن العالمات املبينة يف     ١٤-١٣-١-٢-٤

  .ةاملعنيللمادة 
 املدرجـة علـى    واملواد الذاتية التفاعلد الفوقية العضويةجيوز استخدام الصهاريج النقالة لنقل األكاسي       ١٥-١٣-١-٢-٤

  .٦-٢-٥-٢-٤ للصهاريج النقالة، الوارد يف T23وجه التحديد يف التوجيه رقم 
   يف الصهاريج النقالة١-٦ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام  ١٤-١-٢-٤

  حمجوزة  
   يف الصهاريج النقالة٢-٦ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام   ١٥-١-٢-٤

   حمجوزة  
   يف الصهاريج النقالة٧ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام  ١٦-١-٢-٤
  . يف نقل املواد املشعة لنقل بضائع أخرىخدمةال تستخدم الصهاريج النقالة املست  ١-١٦-١-٢-٤
  . قيمة أخرى تعتمدها السلطة املختصةةي أ تكون، أويف املائة ٩٠ال تتجاوز درجة ملء الصهاريج النقالة   ٢-١٦-١-٢-٤
   يف الصهاريج النقالة٨ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام  ١٧-١-٢-٤
 على فترات ال تتجاوز     ٨تفحص وسائل ختفيف الضغط يف الصهاريج النقالة املستخدمة لنقل مواد الرتبة              ١-١٧-١-٢-٤

 .عاماً واحداً

   يف الصهاريج النقالة٩نقل مواد الرتبة ضافية تنطبق على أحكام إ  ١٨-١-٢-٤
  حمجوزة  

  أحكام إضافية تنطبق على نقل املواد الصلبة اليت تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهارها   ١٩-١-٢-٤
املواد الصلبة اليت تنقل أو تقدم للنقل عند درجة أعلى من نقطة انصهارها واليت مل خيصص هلا توجيـه                     ١-١٩-١-٢-٤

 من قائمة البضائع اخلطرة، أو اليت خصص هلا توجيه خاص بتعبئـة الـصهاريج   ١٠هاريج النقالة يف العمود     خاص بتعبئة الص  
النقالة ال ينطبق على نقلها عند درجات حرارة أعلى من نقطة ذوباهنا، ميكن نقلها يف صهاريج نقالة شريطة أن تكون املـواد               

 وال تنطوي على أي خطر إضايف غري        ٩ و ٨ أو الرتبتني    ١-٦و   أ ١-٥ أو   ٣-٤ أو   ٢-٤ أو   ١-٤الصلبة مصّنفة يف الشعب     
  .III وII  وتنتمي إىل جمموعيت التعبئة٨ أو الرتبة ١-٦اخلطر اخلاص بالشعبة 

تستويف الصهاريج النقالة املستخدمة لنقل هذه املواد الصلبة عند درجة أعلى من نقطة انصهارها أحكـام                  ٢-١٩-١-٢-٤
 يذكر  ، ما مل  II للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة       T7 أو التوجيه    IIIلة للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة        للصهاريج النقا  T4التوجيه  
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وجيوز اختبار صهريج نقال يوفر مستوى مكافئاً مـن الـسالمة           . ٢-٣ ذلك يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل          غري
 ٥-٩-١-٢-٤ وفقـاً للفقـرة   ) بالنسبة املئويـة  (وى للملء   وحتدد الدرجة القص  . ٥-٢-٥-٢-٤أعلى حبسب الفقرة     أو
 ).TP3التوجيه (

واملواد الكيميائية حتـت     عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسّيلة غري املّربدة        أحكام    ٢-٢-٤
  الضغط

ل الغازات املسّيلة غري     االشتراطات العامة اليت تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنق         فرعيبني هذا ال    ١-٢-٢-٤
 . واملواد الكيميائية حتت الضغطاملّربدة

. ٣-٧-٦ يف  تفاصيلهاةبين والفحص واالختبار املوالبناءتستويف الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم   ٢- ٢- ٢- ٤
 للصهاريج النقالة،   T50جيه   يف الصهاريج النقالة طبقاً للتو      واملواد الكيميائية حتت الضغط    وتنقل الغازات املسيلة غري املربدة    

 يف ة غري مربدةمسيلات حمددة  ولألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة املنصوص عليها لغاز،٦- ٢- ٥- ٢- ٤الوارد يف 
  .٣- ٥- ٢- ٤ من قائمة البضائع اخلطرة ويرد بياهنا يف ١١العمود 

التـشغيل    اجلدار اخلارجي ومعـدات    طابانعحتمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على حنو مناسب من            ٣-٢-٢-٤
التشغيل بطريقة تتحمل الصدم     ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات     .  الصدم اجلانيب أو الطويل أو انقالب الصهريج       بسبب

  .٥-١٣-٣-٧-٦يف  هذه احلمايةعلى وترد أمثلة . ال تكون هناك ضرورة حلمايتها على هذا النحو أو االنقالب،
قبل هذه املـواد للنقـل إال إذا اختـذت          وال تُ . لة غري املربدة غري ثابتة كيميائياً     الغازات املسيّ إن بعض     ٤-٢-٢-٤

وهلذا الغرض، يوىل اهتمام خاص لضمان عـدم        . اخلطوات الالزمة ملنع حتللها أو حتوهلا أو بلمرهتا على حنو خطر أثناء النقل            
  .بب هذه التفاعالتلة غري مربدة ميكن أن تساحتواء الصهاريج أي غازات مسّي

، تعـّد بناء على    ٢-١٦-٣-٧-٦املنقولة على اللوحة املعدنية املوصوفة يف       الغازات  ما مل يظهر اسم       ٥-٢-٢-٤
 ويقدمها املرسل أو املرسل إليه ١-١٤-٣-٧-٦طلب السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف 

  .ما يناسبأو الوكيل، حسب
تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد ومل تفرغ من الغازات الشروط ذاهتا اليت تنطبـق                   ٦-٢-٢-٤

  .لة غري املربدة السابقةعلى الصهاريج النقالة اململوءة بالغازات املسّي
  امللء  ٧-٢-٢-٤
 أو املـادة    لة غري املـربدة   لغازات املسيّ  أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل ا       رسلقبل امللء، يكفل امل     ١-٧-٢-٢-٤

 أو باملادة الدافعـة للمـادة       لة غري مربدة   فيه، وأال يكون الصهريج حممالً بغازات مسيّ       الدافعة للمادة الكيميائية حتت الضغط    
 معها   أو معدات التشغيل، أن تتفاعل     شايا لدى تالمسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو احل         ، يرجح الكيميائية حتت الضغط  

وجيب أثناء امللء أن يكون اخنفاض درجة حـرارة         . بدرجة ملحوظة هذه املواد   تفاعالً خطراً لتكون نواتج خطرة أو تضعف        
  . يف حدود مدى درجات احلرارة املتوخى يف التصميم أو املادة الدافعة للمادة الكيميائية حتت الضغطل غري املربدالغاز املسّي

 على كثافة الغـاز     )لتر/كغ(ل غري املربد لكل لتر من سعة الصهريج         لقصوى للغاز املسيّ  ال تزيد الكتلة ا     ٢-٧-٢-٢-٤
 الصهريج ممتلئاً بالـسائل متامـاً عنـد         نال يكو وعالوة على ذلك،    . ٠,٩٥س مضروباً يف  °٥٠ل غري املربد عند درجة      املسّي
  .س°٦٠ درجة
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 القصوى املسموح هبا وكتلة احلمولة القـصوى        ليةاإلمجاال متأل الصهاريج النقالة فوق مستوى كتلتها          ٣-٧-٢-٢-٤
  .املسموح هبا، احملددة لكل غاز يقدم للنقل

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها للنقل يف احلاالت التالية  ٨-٢-٢-٤

درولية غري مقبولة بـسبب التمـّور داخـل         ي ميكن أن يولد قوى ه     ييف حالة وجود فراغ قم      )أ(
  الصهريج النقال؛

  يف حالة وجود تسريب؛و  )ب(
   بقدر يهدد سالمة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛عطبيف حالة وجود و  )ج(
  . يف حالة تشغيل جيدةارتئي أهناما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل وو  )د(

طبق هذا احلكم   وال ين .  املخصصة للروافع الشوكية يف الصهاريج النقالة عندما ميأل الصهريج         املناشبتغلق    ٩-٢-٢-٤
  . املخصصة للروافع الشوكيةاملناشب، تزويدها بوسيلة إلغالق ٤-١٣-٣-٧-٦على الصهاريج النقالة اليت ال يلزم، وفقاً للفقرة 

   املربدةلةالستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّأحكام عامة   ٣-٢-٤
  .على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املربدة االشتراطات العامة اليت تنطبق املقطعيبني هذا   ١-٣-٢-٤
وتنقـل  . ٤-٧-٦تستويف الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم والبناء والفحص واالختبار املفصلة يف             ٢-٣-٢-٤

 ولألحكام اخلاصة   ٦-٢-٥-٢-٤ للصهاريج النقالة الوارد يف      T75لة املربدة يف الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه        الغازات املسيّ 
  .٣-٥-٢-٤املبينة يف ويف قائمة البضائع اخلطرة،  ١١يف العمود املتعلقة بالصهاريج النقالة املنصوص عليها لكل مادة 

 اجلدار اخلارجي ومعدات التـشغيل      انعطابحتمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على حنو مناسب من            ٣- ٣- ٢- ٤
بطريقـة تتحمـل     ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل      . قالب الصهريج  الصدم اجلانيب أو الطويل أو ان      بسبب

  .٥- ١٢- ٤- ٧- ٦هذه احلماية يف على وترد أمثلة . الصدم أو االنقالب، ال تكون هناك ضرورة حلمايتها على هذا النحو
 تعـّد بناء على    ،٢-١٥-٤-٧-٦املنقولة على اللوحة املعدنية املوصوفة يف       الغازات  ما مل يظهر اسم       ٤-٣-٢-٤

 ويقدمها املرسل أو املرسل إليه ١-١٣-٤-٧-٦طلب السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف 
  .أو الوكيل، حسب االقتضاء

بـق  تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد ومل تفرغ من الغازات الشروط ذاهتا اليت تنط                 ٥-٣-٢-٤
  .على الصهاريج النقالة اململوءة باملادة السابقة

  امللء  ٦-٣-٢-٤
قبل امللء يكفل املرسل أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل الغازات املسيلة املربدة فيه، وأال يكـون                   ١-٦-٣-٢-٤

 أو معدات التـشغيل، أن  اشايالصهريج حممالً بغازات مسيلة مربدة يرجح لدى تالمسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو احل            
وجيب أثناء امللء أن تكـون درجـة        . بدرجة ملحوظة هذه املواد   ن نواتج خطرة أو تضعف      تكوِّوتتفاعل معها تفاعالً خطراً     

  .ل املربد يف حدود مدى درجات احلرارة املتوخى يف التصميمحرارة الغاز املسّي
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 يف االعتبار زمن االحتباس الالزم للرحلة املقـررة، مبـا يف           ؤخذيلدى تقدير درجة امللء األولية يتعني أن          ٢-٦-٣-٢-٤
   ٣-٦-٣-٢-٤وتكون درجة امللء األولية للصهريج، باستثناء ما نصت عليه الفقرتـان   . ذلك أي تأخريات قد تواجهها الرحلة     

اوى فيهـا الـضغط   ، مناسبة حبيث إنه إذا ارتفعت درجة حرارة احملتويات، باستثناء اهلليوم، إىل درجة يتس        ٤-٦-٣-٢-٤و
  . يف املائة٩٨البخاري مع الضغط األقصى للتشغيل املسموح به، ال يتجاوز احلجم الذي يشغله السائل نسبة 

 ولكن دون االرتفاع فوق     فتحة وسيلة ختفيف الضغط   لغاية  جيوز ملء الصهاريج اليت ينقل فيها اهلليوم          ٣-٦-٣-٢-٤
  .مستواها

ولية أعلى، رهناً مبوافقة السلطة املختصة، عندما تكون املدة املقررة للنقـل            جيوز السماح بدرجة ملء أ      ٤-٦-٣-٢-٤
  .أقصر كثرياً من زمن االحتباس

  زمن االحتباس الفعلي  ٧-٣-٢-٤
 :حيسب زمن االحتباس الفعلي لكل رحلة وفقاً لطريقة تقرها السلطة املختصة على أساس ما يلي  ١-٧-٣-٢-٤

كما هو مبني    ()١-٨-٢-٤-٧-٦انظر  (ملسيل املربد املقرر نقله     زمن االحتباس املرجعي للغاز ا      )أ(
  ؛)١-١٥-٤-٧-٦يف اللوحة املشار إليها يف 

  كثافة امللء الفعلية؛  )ب(
  ضغط امللء الفعلي؛  )ج(
  . حتديد الضغط)وسائل(أدىن ضغط مضبوط لوسيلة   )د(

على لوحة معدنية تثبت بإحكام علـى  يسجل زمن االحتباس الفعلي إما على الصهريج النقال نفسه أو         ٢-٧-٣-٢-٤
  .٢-١٥-٤-٧-٦ للفقرة الصهريج، وفقاً

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها يف النقل يف احلاالت التالية  ٨-٣-٢-٤

درولية غري مقبولة بسبب التمّور داخل الصهريج       يميكن أن يولد قوة ه     قّميوجود فراغ   يف حالة     )أ(
  النقال؛

  سريب؛يف حالة وجود تو  )ب(
  يف حالة وجود عطب بقدر يهدد سالمة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛و  )ج(
   يف حالة تشغيل جيدة؛ارتئي أهناما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل وو  )د(
  ل املربد املنقول قـد حـدد وفقـاً ملـا ورد يف            ما مل يكن زمن االحتباس الفعلي للغاز املسيّ       و  )ه(

  ؛٢-١٥-٤-٧-٦لصهريج البيان املشار إليه يف  وأن حيمل ا٧-٣-٢-٤
  .ما مل تكن مدة النقل، بعد مراعاة أي تأخريات قد تواجهها، أقل من زمن االحتباس الفعليو  )و(

وال ينطبـق هـذا     .  املخصصة للروافع الشوكية يف الصهاريج النقالة عندما ميأل الصهريج         املناشبتغلق    ٩-٣-٢-٤
، تزويدها بوسيلة إلغالق تفريغ اهلواء املخصـصة        ٤-١٢-٤-٧-٦ليت ال يلزم، وفقاً للفقرة      احلكم على الصهاريج النقالة ا    

  .للروافع الشوكية
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  باستخدام حاويات الغاز املتعددة العناصر  أحكام عامة تتعلق  ٤-٢-٤
يف نقـل   االشتراطات العامة املنطبقة على استخدام حاويات الغاز املتعددة العناصـر    املقطعترد يف هذا      ١-٤-٢-٤

  . الغازات غري املربدة
تستويف حاويات الغاز املتعددة العناصر اشتراطات التصميم والبناء والفحص واالختبار الواردة تفاصيلها              ٢-٤-٢-٤

  .٦-١-٢-٦ ويف P200 احلاويات وفقاً لألحكام املبينة يف توجيه التعبئة  هذهويتم دورياً فحص عناصر. ٥-٧-٦يف 
 يف العناصر أو يف معدات التشغيل       عطبويات الغاز املتعددة العناصر أثناء النقل من أي         جيب محاية حا      ٣-٤-٢-٤

ولن تكون هناك حاجة إىل محايتها على هذا النحو إذا مت بناء العناصر ومعـدات               . الصدم اجلانيب والطويل واالنقالب   يف حالة   
  .٤-١٠-٥-٧-٦يف  هذه احلمايةعلى وترد أمثلة . التشغيل حبيث تتحمل الصدم واالنقالب

 .١٢-٥-٧-٦ حتدد اشتراطات االختبار والفحص الدوريني حاويات الغـاز املتعـددة العناصـر يف              ٤-٤-٢-٤
  . إذا حان موعد فحصها الدوري، ولكن ميكن نقلها بعد انتهاء املدة احملددة هلاأو متأل  احلاويات أو عناصرها أتعب وال
  امللء  ٥-٤-٢-٤
 مسموح هبا لنقل الغاز املزمع نقلـه        هاز املتعددة العناصر قبل امللء لالستيثاق من أن       فحص حاويات الغ  ت  ١-٥-٤-٢-٤

  . ومن أهنا تستويف أحكام هذه الالئحة املنطبقة
ألحكام املبينـة  ل و، ودرجات امللءضغط التشغيلقيم   عناصر حاويات الغاز املتعددة العناصر وفقاً ل       ألمت  ٢-٥-٤-٢-٤

أي حال مـن األحـوال حاويـة    متأل بوال . از احملدد املزمع ملؤه يف كل عنصر من عناصر احلاوية          للغ P200يف توجيه التعبئة    
  . األدىن ألي عنصر معني من عناصر احلاوية  ضغط التشغيلجمموعة عناصر كوحدة إىل درجة جتاوز أو
  .وح هبام املس حاويات الغاز املتعددة العناصر مبا يتجاوز كتلتها اإلمجالية القصوىال متأل  ٣-٥-٤-٢-٤
 إال يف ٣-٢وال تنقـل غـازات الـشعبة    . غلق الصمامات العازلة بعد امللء، وتظل مغلقة أثناء النقل  ت  ٤-٥-٤-٢-٤

  . حاويات الغاز املتعددة العناصر اليت يكون كل عنصر فيها جمهزاً بصمام عازل
من أن وسائل اإلغالق واملعـدات      امللء بأغطية أو سدادات، كما يتحقق املرسل        ) فتحات(غلق فتحة   ت  ٥-٥-٤-٢-٤

  . بعد امللءمانعة للتسريب
  : حاويات الغاز املتعددة العناصر للملء يف احلاالت التاليةال تقدم  ٦-٥-٤-٢-٤

 إىل درجة ميكن أن تؤثر على سالمة أوعية الـضغط أو معـداهتا اهليكليـة                معطوبةإذا كانت     )أ(
  التشغيلية؛ أو

ط وفحص معداهتا اهليكليـة والتـشغيلية والتأكـد مـن أهنـا             وإذا مل يتم فحص أوعية الضغ       )ب(
  لالستخدام؛  صاحلة

  .وإذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة وواضحة  )ج(
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  : حاويات الغاز املتعددة العناصر للنقل يف احلاالت التاليةال تقدم  ٦-٤-٢-٤
  إذا كانت مسرِّبة؛   )أ(
  ؤثر على سالمة أوعية الضغط أو معداهتا اهليكلية أو التشغيلية؛ يميكن أن هبا عطب وإذا كان   )ب(
يف حالة تـشغيل    وارتئي أهنا   وما مل تكن أوعية الضغط ومعداهتا اهليكلية والتشغيلية قد فحصت             )ج(

  جيدة؛ 
  . مقروءة بسهولة وعالمات امللء، وعالمة إعادة االختبار،ا مل تكن الشهادة املطلوبةمو  )د(

تستويف احلاويات الفارغة اليت مل يتم تنظيفها وتطهريها االشتراطات نفسها املنطبقة على احلاويات املعبأة   ٧-٤-٢-٤
  .باملادة السابقة

  التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة  ٥-٢-٤
  ومياتعم  ١-٥-٢-٤
حكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة اليت تنطبق على البضائع اخلطرة           التوجيهات واأل  املقطعيبني هذا     ١-١-٥-٢-٤
 ١٠ ويبني العمـود     )T1: ثالًم(ئي رقمي   ألفباومييز كل توجيه للصهاريج النقالة برمز       . ةـبنقلها يف الصهاريج النقال    رخصامل

 لكل مادة على حدة يـسمح    تطبيقهي يتعني   الصهاريج النقالة الذ  تعبئة  رقم توجيه    ٢-٣يف الفصل   من قائمة البضائع اخلطرة     
لبند حمدد من بنود البضائع اخلطرة، فـإن         ١٠ه حمدد يف العمود     ـويف حالة عدم وجود بيان بتوجي     . بنقلها يف صهاريج نقالة   

فصل  بذلك حسب ما هو م     ترخيصاًذلك معناه أنه ال يسمح بنقل املادة املعنية يف صهاريج نقالة ما مل تصدر السلطة املختصة                 
 من قائمة البـضائع اخلطـرة يف    ١١وتعني أحكام خاصة للصهاريج النقالة لبضائع خطرة حمددة يف العمود           . ٣-١-٧-٦يف  

وترد قائمة باألحكام اخلاصة املتعلقة . )TP1: مثالً(ي رقمي ألفبائومييز كل حكم خاص للصهاريج النقالة برمز      . ٢-٣الفصل  
  .٣-٥-٢-٤يف  بالصهاريج النقالة

 ١يف العمود املخصص هلا باجلدولني حاويات الغاز املتعددة العناصر     يف  يرد بيان الغازات املرخص نقلها        :ةمالحظ
 .١-٤-١-٤ يف P200 حتت توجيه التعبئة ٢و

  توجيهات الصهاريج النقالة  ٢-٥-٢-٤
جيهات الصهاريج وتوفر تو. ٩ إىل ١تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة على البضائع اخلطرة من الرتب   ١-٢-٥-٢-٤

ضافة إىل  إلبااألحكام  وجيب استيفاء هذه    .  الصهاريج النقالة اليت تنطبق على مواد حمددة       أحكامالنقالة معلومات حمددة تتصل ب    
  .٧-٦يف الفصل االشتراطات العامة الواردة العامة الواردة يف هذا الفصل واألحكام 

 االشـتراطات الـيت   النقل يف صهاريج نقالة     تبني توجيهات   ،  ٩ إىل   ٣  والرتب ١ة  مواد الرتب يف حالة     ٢-٢-٥-٢-٤
، واشتراطات فتحة القاع واشـتراطات      )من فوالذ مرجعي  (الصهريج  هليكل  من حيث أدىن ضغط اختبار، وأدىن مسك         تنطبق

يف  وية الواردة  واألكاسيد الفوقية العض   ١-٤املواد الذاتية التفاعل الواردة يف الشعبة       ، تدرج   T23 ويف التوجيه . الضغطتنفيس  
طبق عليها من اشتراطات درجة حـرارة الـضبط ودرجـة           نبنقلها يف صهاريج نقالة مع بيان ما ي        اليت يسمح    ٢-٥الشعبة  
  .الطوارئ حرارة
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يبني أقصى ضـغوط    هو  و. لة غري املربدة  لغازات املسيّ على ا  T50النقل يف صهاريج نقالة     توجيه  نطبق  ي  ٣-٢-٥-٢-٤
 واشتراطات درجة ملء الصهاريج بالغـازات       ،طات فتحات القاع، واشتراطات ختفيف الضغط     تشغيل مسموح هبا، واشترا   

  .املسيلة غري املربدة املسموح بنقلها يف صهاريج نقالة
  .لة املربدةّيلغازات املسعلى ا T75 صهاريج نقالة يف النقل توجيهنطبق ي  ٤-٢-٥-٢-٤
  قالةللنقل يف صهاريج نتعيني التوجيه املناسب   ٥-٢-٥-٢-٤

 لبند حمدد للبضائع اخلطرة، جيوز استخدام ١٠صهاريج نقالة يف العمود لنقل يف عندما يرد توجيه حمدد ل     
، وبترتيبات أشد صرامة فيما يتعلـق       اهليكل تتسم بقيم أعلى لضغط االختبار ومسك        ،ضافية لنقل املادة املعنية   إصهاريج نقالة   

بادئ التوجيهية التالية على تعيني الصهاريج النقالة املناسبة اليت جيوز استخدامها وتنطبق امل. الضغطتنفيس بفتحة القاع ووسيلة  
  :لنقل مواد معينة

التوجيه احملدد 
   نقالةصهاريجأخرى مسموح هبا للنقل يف توجيهات  النقالة للصهاريج
T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22  
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4  T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13  T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 ال شيء  
T23 ال شيء  
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  توجيهات الصهاريج النقالة   ٦-٢-٥-٢-٤
صهريج نقال عند استخدامه لنقـل مـواد        نطبقة على   حتدد توجيهات الصهاريج النقالة االشتراطات امل       

مم مـن الفـوالذ     لبا( أدىن ضغط اختبار وأدىن مسك جلدار الصهريج         T22 إىل   T1وحتدد توجيهات الصهاريج النقالة     . حمددة
  .القاعواشتراطات ختفيف الضغط وفتحة ) جعياملر

T1 - T22  توجيهات الصهاريج النقالة   T1 - T22 

األحكام العامـة   وجيب استيفاء   . ٩ إىل   ٣الرتب  و  ١ الرتبة    على املواد السائلة والصلبة املصنفة يف       هذه   الصهاريج النقالة  تنطبق توجيهات 
  .٢-٧-٦ القسم  واالشتراطات الواردة يف١-٢-٤الواردة يف القسم 

توجيه الصهاريج 
  النقالة

أدىن ضغط 
  )بار (اختبار

أدىن مسك جلـدار الصهريج 
  )م من الفوالذ املرجعيمبالـ(

  )٤-٢- ٧-٦انظر (
  )أ(الضغط اشتراطات ختفيف

  )٨-٢- ٧-٦انظر (
  )ب(القاع اشتراطات فتحة

  )٦-٢- ٧-٦انظر (
T1 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١,٥  
T2 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١,٥  
T3 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T4 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T5 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T6 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T7 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T8 غري مسموح هبا  عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T9 غري مسموح هبا  عادية   مم ٦  ٤  

T10 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ٤  
T11 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٦  
T12 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٦  
T13 غري مسموح هبا  عادية   مم ٦  ٦  
T14 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ٦  
T15 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١٠  
T16 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١٠  
T17 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية   مم ٦  ١٠  
T18  ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ١٠  
T19 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ١٠  
T20 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٨  ١٠  
T21 غري مسموح هبا  عادية   مم ١٠  ١٠  
T22 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ١٠  ١٠  

  .٣-٨-٢-٧-٦ باستثناء الفقرة ٨-٢-٧-٦تنطبق كافة االشتراطات الواردة يف " عادية"عند ذكر كلمة   )أ(
انظـر  ( وجود فتحة قاع إذا كانت املادة املراد نقلها سائلة ، يكون حمظوراً"سموح هباغري م" ترد يف هذا العمود عبارة       عندما  )ب(

أما إذا كانت املادة املراد نقلها تظل جامدة مع مجيع درجات احلرارة املصادفة يف ظروف النقل العاديـة،                  ). ١- ٦- ٢- ٧- ٦
  . هبا تكون مسموحا٢ً- ٦- ٢- ٧- ٦فإن فتحة القاع املستوفية الشتراطات الفقرة 
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T23  توجيه الصهاريج النقالة  T23  
األحكـام العامـة   وجيب استيفاء . ٢-٥الشعبة املدرجة يف األكاسيد الفوقية العضوية  الذاتية التفاعل و١-٤الصهاريج النقالة هذا على مواد الشعبة       ينطبق توجيه   

 الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية للـشعبة        ١-٤واد الشعبة   األحكام اخلاصة مب   أيضاًوتستوىف  . ٢-٧-٦ واشتراطات الفرع    ١-٢-٤الفرع  الواردة يف   
  .١٣-١-٢-٤ ، الواردة يف٢-٥

رقـم 
األمم 
  املادة املتحدة

أدىن 
ضغط 
اختبار 

  )بار(

جلدار أدىن مسك 
  الصهريج 

باملم من (
الفوالذ 
  )املرجعي

اشتراطات 
  فتحـة القاع

اشتراطات 
  امللءدرجة ختــفيف الضغـط

درجة 
ة حرار
  الضبط

درجة 
حرارة 
 الطوارئ

، ‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية، النوع       ٣١٠٩
  سائلة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

   انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  انظر
 ٢-٨-٢- ٧-٦   
 ٦-١٣-١- ٢-٤و
 ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

   انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

وق أكسيـد بوتيــل   ــدرو ف يه  
  يف املائة  ٧٢ بتركيز ال يتجاوز     )أ(ثالثي

  مع املاء

              

درو فوق أكسيد كوميل، بتركيز     يه  
يف مـادة     يف املائـة   ٩٠ال يتجاوز   

  ‘ألف‘ختفيف من النوع 

              

فوق أكسيد ثنائي بوتيـل ثـالثي،         
يف   يف املائـة   ٣٢بتركيز ال يتجاوز    

  ‘ألف‘مادة ختفيف من النوع 

              

درو فـوق أكـسيد أيـسوبروبيل       يه  
 ائة يف امل  ٧٢كوميل، بتركيز ال يتجاوز     
  ‘ألف‘يف مادة ختفيف من النوع 

              

درو فوق أكسيد بارامنثيل بتركيز     يه  
يف مـادة     يف املائـة   ٧٢ال يتجاوز   

  ‘ألف‘ختفيف من النوع 

              

درو فوق أكسيد بينانيل، بتركيز     يه  
يف مـادة     يف املائـة   ٥٦ال يتجاوز   

  ‘ألف‘ختفيف من النوع 

              

، ‘واو‘نوع  أكاسيد فوقية عضوية، ال    ٣١١٠
   صلبة

  )ب(فوق أكسيد ثنائي كوميل

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  انظر
٢- ٨-٢-٧- ٦   
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

، ‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية، النوع       ٣١١٩
  ة، درجة احلرارة مضبوطةــسائل

-٢- ٧-٦ انظر  ٤
٢- ٤  

-٢- ٧-٦ انظر
٣- ٦  

 ٢-٨-٢- ٧-٦ انظر
 ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

-٤ انظر
١- ٢-
١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

نيوديكانوات أميل ثالثي   فوق أكسي     
 يف مادة    يف املائة  ٤٧بتركيز ال يتجاوز    

  ‘ألف‘النوع ختفيف من 

          -١٠º٥-  سºس  

فوق أكسي خالت بوتيل ثـالثي،        
 يف   يف املائـة   ٣٢بتركيز ال يتجاوز    
   ‘باء‘وع  النمادة ختفيف من

          +٣٠º٣٥+  سºس 

 أثيل هكـسانوات    -٢فوق أكسي     
 يف  ٣٢بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز      

  ‘باء‘يف مادة ختفيف من النوع  املائة

          +١٥º٢٠+  سºس 

  . من املاءيف املائة ٣٥ ودرو فوق أكسيد بوتيل ثالثيي من هيف املائة ٦٥شريطة اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق درجة أمان تعادل درجة أمان   )أ(
  . كغ٢ ٠٠٠الكمية القصوى يف الصهريج النقال الواحد   )ب(
  . السلطة املختصةتعتمدهعلى النحو الذي   )ج(
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T23  تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T23 

  يف الـشعبة   الـواردة العـضوية   األكاسـيد الفوقيـة      الذاتيـة التفاعـل و     ١-٤الصهاريج النقالة هـذا علـى املـواد الـواردة يف الـشعبة              ينطبق توجيه   
 الذاتيـة   ١-٤األحكام اخلاصة مبواد الـشعبة       أيضاًوتستوىف  . ٢-٧-٦ واشتراطات الفرع    ١-٢-٤الفرع  األحكام العامة الواردة يف     وجيب استيفاء   . ٢-٥

  .١٣-١-٢-٤ ، الواردة يف٢-٥التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

رقـم 
األمـم 
  املادة  املتحدة

نـى أد
ضغط 
اختبار 

  )بار(

جلدار أدىن مسك 
باملم (الصهريج 

من الفوالذ 
  )يـاملرجع

اشتراطات 
فتحــة 
  القـاع

ات ختـفيف ـاشتراط
  امللءدرجة  الضغــط

درجة 
حرارة 
  الضبط

درجـة 
حـرارة 
  الطوارئ

٣١١٩ 
  )تابع(

فوق أكسي بيفاالت بوتيل    
ثالثي، بتركيز ال يتجـاوز     

ــة ٢٧ ــادة   يف املائ يف م
  ‘باء‘ من النوع ختفيف

           +٥º١٠+  سºس  

 ثالثي مثيـل    - ٥ ،٥ ،٣  
فوق أكسي هكـسانوات    
بوتيل ثـالثي، بتركيـز ال      

يف مادة    يف املائة  ٣٢يتجاوز  
  ‘باء‘ختفيف من النوع 

          +٣٥º٤٠+  سºس  

 ،٣(فوق أكـسيد ثنـائي        
، ) ثالثي هكسانويل  - ٥،٥

 يف  ٣٨بتركيز ال يتجـاوز     
يف مادة ختفيف مـن      املائة
  ‘باء‘النوع أو ‘ألف‘لنوع ا

  س٥º+  سºصفر          

محض فوق أكسي خـالت       
  ‘واو‘يف النوع )  د(مقطر مثبت

          +٣٠º٣٥+  سºس  

أكاسيد فوقية عـضوية،      ٣١٢٠
، صلبــة،  ‘واو‘النوع  

   مضبوطةدرجة احلرارة

   انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

 ٢- ٨- ٢-٧-٦ رـانظ
   ٦-١٣-١- ٢-٤و
   ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

   انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

سائل ذايت التفاعـل مـن   ٣٢٢٩
  ‘واو‘النوع 

  انظر   ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر 
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

 ٢- ٨- ٢-٧-٦انظـر 
   ٦-١٣-١- ٢-٤و
   ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر 
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

سائل ذايت التفاعـل مـن   ٣٢٣٠
  ‘واو‘النوع 

  انظر   ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

ــر   ٢-٨-٢-٧-٦انظ
   ٦-١٣-١-٢-٤و
   ٧-١٣-١-٢-٤و
  ٨-١٣-١-٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

سائل ذايت التفاعل مـن        ٣٢٣٩
ــوع  ــة ‘واو‘الن ، درج

  احلرارة مضبوطة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  ٢-٨-٢- ٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر 
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

 التفاعل مـن    صلب ذايت   ٣٢٤٠
ــوع  ــة ‘واو‘الن ، درج

  احلرارة مضبوطة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  ٢-٨-٢- ٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-  

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

  . الذي تعتمده السلطة املختصةالنحوعلى   )ج(
محض فوق أكـسي    ( يف املائة مع املاء واألكسجني الفعال        ٤١ز  تركيبة مشتقة من تقطري محض فوق أكسي خالت بتركيز ال يتجاو            )د(

، لوحـة  )أكالـة  (CORROSIVE ").و( ٢-٣-٣-٥-٢ يف املائة، حبيث تستوىف املعايري الواردة يف ٩,٥≤ بنسبة ) H2O2+ خالت 
  )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج (إعالن خارجية للخطر اإلضايف 
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T50  توجيه الصهاريج النقالة  T50 
 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة    ( واملواد الكيميائية حتت الضغط      علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    توجيه  ينطبق  

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  لة غري املربدةالغازات املسّي  املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح    
ــه  ــار(ب  صــهريج صــغري؛ )ب
 معزول ؛  ي واق مشس  ؛وفـمكش

  )أ(          على الترتيب

الفتحات حتت 
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
 امللء كثافة

  القصوى
  ٢٩,٠   ال مائي،نشادر  ١٠٠٥

٢٥,٧  
٢٢,٠  
١٩,٧  

  ٠,٥٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا

 R غاز تربيـد (برومو ثالثي فلوروميثان   ١٠٠٩
13B1(  

٣٨,٠  
٣٤,٠  
٣٠,٠  
٢٧,٥  

  ١,١٣  عادية  مسموح هبا

  ٧,٥  مثبتبوتاداين،   ١٠١٠
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٥  عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى   بوتاداين وهيدروكربون، مثبت  ١٠١٠
  ١-٣-٧- ٦املسموح به يف 

  انظر  عادية  مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤  

  ٧,٠  بوتان  ١٠١١
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥١  عادية  مسموح هبا

  ٨,٠  بوتيلني  ١٠١٢
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٣  عادية  مسموح هبا

  ١٩,٠  كلور  ١٠١٧
١٧,٠  
١٥,٠  
١٣,٥  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٢٥  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

غــاز  (ي فلوروميثان   ـورو ثنائ ـكل  ١٠١٨
  )R 22 تربيـد

٢٦,٠  
٢٤,٠  
٢١,٠  
١٩,٠  

  ١,٠٣  عادية  مسموح هبا

غـاز  (ي فلوروإيثـان    ـكلـورو مخاس   ١٠٢٠
  )R 115 تربيد

٢٣,٠  
٢٠,٠  
١٨,٠  
١٦,٠  

  ١,٠٦  عادية  مسموح هبا

ـ  ر -،  ٢ ،٢ ،٢ ،١- كلورو   -١  ١٠٢١ اعي ب
  )R 124 دـغاز تربي(فلوروإيثان 

١٠,٣  
٩,٨  
٧,٩  
٧,٠  

  ١,٢٠  عادية  مسموح هبا

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارهـا علـى        " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ومـزودة    ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي  "عبارة؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
ومـزودة بعـزل حـراري       م   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " ةمعزول"؛ وتعين كلمة    )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(
  . الزم غري٣-٧-٣-٧-٦م كما هو وارد يف يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القِص" عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة       ( واملواد الكيميائية حتت الضغط      علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ه  ينطبق توجي 

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

األقصى  التشغيلضغط 
هريج  ص؛)بار(املسموح به 

 ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
  ١٨,٠  )سيكلوبروبان(ي ـان حلقـبروب  ١٠٢٧

١٦,٠  
١٤,٥  
١٣,٠  

  ٠,٥٣  عادية  مسموح هبا

  ١٦,٠ )R 12 دـغاز تربي( كلورو ثنائي فلوروميثان ثنائي  ١٠٢٨
١٥,٠  
١٣,٠  
١١,٥  

  ١,١٥  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠ )R 21 غاز تربيد(ثنائي كلورو فلوروميثان   ١٠٢٩
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٢٣  عادية  مسموح هبا

  ١٦,٠  )R 152a غاز تربيد( ثنائي فلوروايثان -١،١  ١٠٣٠
١٤,٠  
١٢,٤  
١١,٠  

  ٠,٧٩  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  أمني ثنائي مثيل، ال مائي  ١٠٣٢
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٩  عادية  مسموح هبا

  ١٥,٥  ثري ثنائي مثيلأ  ١٠٣٣
١٣,٨  
١٢,٠  
١٠,٦  

  ٠,٥٨  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  أمني أثيل  ١٠٣٦
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٦١  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  كلوريد أثيل  ١٠٣٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٨٠  عادية  مسموح هبا

 ١ كليط  ـضغحىت  مع نتروجني   أكسيد أثيلني     ١٠٤٠
  س°٥٠عند) ارـ ب١٠(ال ـميغاباسك

-  
-  
-  

١٠,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ٠,٧٨  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

وط ـون، خمل ـأكسيد األثيلني وثاين أكسيد الكرب      ١٠٤١
 يف  ٩زيد علـى    تأكسيد األثيلني بنسبة    على  حيتوي  
    يف املائة٨٧ وال تتجاوز  املائة

انظر تعريف ضغط التشغيل 
ه ـوح بـى املسمـصاألق
  ١-٣- ٧-٦ي ـف

  انظر  عادية  مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤  

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
  م ومـزودة ١,٥يد أقطارها على الصهاريج اليت تز" واق مشسي "عبارة؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (واق مشسي    عزل أو  بدون
انظر ( م ومزودة بعزل حراري     ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " ةمعزول"؛ وتعين كلمة    )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق
  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦

  .الزم غري ٣-٧-٣-٧-٦فيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف يف اشتراطات خت" عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة      (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

 ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
  ٨,١  أيسو بوتيلني  ١٠٥٥

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٢  عادية  مسموح هبا

  ٢٨,٠   أستيلني وبـروبادايني، خملوط مثبتلـمثي  ١٠٦٠
٢٤,٥  
٢٢,٠  
٢٠,٠  

  ٠,٤٣  عادية  مسموح هبا

  ١٠,٨  أمني مثيل، ال مائي  ١٠٦١
٩,٦  
٧,٨  
٧,٠  

  ٠,٥٨  عادية  مسموح هبا

 يف املائة  ٢ حيتوي ما يزيد على      يلبروميد مث   ١٠٦٢
  كلوروبيكرين

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٥١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ١٤,٥  )R 40 دـاز تربيـغ(ل ـد مثيـكلوري  ١٠٦٣
١٢,٧  
١١,٣  
١٠,٠  

  ٠,٨١  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  مركبتان مثيل  ١٠٦٤
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ٠,٧٨  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ٧,٠  كسيد ثنائي النتروجنيرابع أ  ١٠٦٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٣٠  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى   غاز النفط، مسّيل  ١٠٧٥
  املسموح به يف

١-٣-٧- ٦  
   انظر  عادية  مسموح هبا

٧-٢-٢- ٤  
  ٢٨,٠  بروبيلني  ١٠٧٧

٢٤,٥  
٢٢,٠  
٢٠,٠  

  ٠,٤٣  عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى   .أ. م. غاز تربيد، غ  ١٠٧٨
  املسمــوح به يف

١-٣-٧- ٦  
  انظر  عادية  مسموح هبا

٧-٢-٢- ٤  
  ١١,٦   الكربيتدثاين أكسي  ١٠٧٩

١٠,٣  
٨,٥  
٧,٦  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٢٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

 م  ١,٥ تزيـد أقطارهـا علـى        الصهاريج اليت " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ١,٥الـصهاريج الـيت تزيـد أقطارهـا علـى          " واق مشـسي  "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون

 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق ومزودة
  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(

  .الزم غري ٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة       (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    سّيلة غيـر املّربدة  علـى الغازات امل  الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )ربـا(ملسمــوح بـه ا

 معزول ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
غـاز  (مثبت  ثالثي فلوروكلورو أثيلني،      ١٠٨٢

  )R 1113 تربيد
١٧,٠  
١٥,٠  
١٣,١  
١١,٦  

غري مسموح 
  هبا

  ١,١٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ٧,٠  أمني ثالثي مثيل، ال مائي  ١٠٨٣
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٦  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  مثبتبروميد الفينيل،   ١٠٨٥
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٧  عادية  مسموح هبا

  ١٠,٦  نيل، مثبتيكلوريد الف  ١٠٨٦
٩,٣  
٨,٠  
٧,٠  

  ٠,٨١  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  تثري مثيل الفينيل، مثبأ  ١٠٨٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٦٧  عادية  مسموح هبا

 الكلوروبيكرين وكلوريد املثيل، خملـوط      ١٥٨١
  يف املائـة   ٢على ما ال يزيد على      حيتوي  

  كلوروبيكرين
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٥١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ١٩,٢  د املثيل، خملوطـالكلوروبيكرين وبرومي  ١٥٨٢
١٦,٩  
١٥,١  
١٣,١  

غري مسموح 
  هبا

  ٠,٨١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  غاز تربيد (ن  ـوروالربوبيليي فل ـسداس  ١٨٥٨
R 1216 (  

١٩,٢  
١٦,٩  
١٥,١  
١٣,١  

  ١,١١  عادية  مسموح هبا

  ١٥,٢  ل وكلوريد املثيلني، خملوطـكلوريد املثي  ١٩١٢
١٣,٠  
١١,٦  
١٠,١  

  ٠,٨١  عادية  مسموح هبا

 -٢ ،٢ ،١ ،١- ثنائي كلـورو     -٢ ،١  ١٩٥٨
 )R 114 غاز تربيد(رباعي فلوروايثان 

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٠  عادية   هبامسموح

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(عزل أو واق مشسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦ رانظ(مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  .الزم غري ٣-٧-٣-٧-٦ يف يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد" عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة       (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرعراطات  واشت٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قـر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

   ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
درو كربوين خملوط، مـسّيل،     ياز ه ـغ  ١٩٦٥

  .أ. م. غ
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  املسموح به يف
١-٣-٧- ٦  

  انظر  عادية  مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤  

  ٨,٥  أيسو بوتان  ١٩٦٩
٧,٥  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٤٩  عادية  مسموح هبا

ي فلوروميثان، وكلورو   ــورو ثنائ ـكل  ١٩٧٣
ان، خملوط ذو درجـة     ـمخاسي فلوروايث 

 ثابتة تبلغ فيه نسبة كلـورو ثنـائي    غليان
 غاز تربيد  (ائةـ يف امل  ٤٩فلوروميثان حنو   

R 502( 

٢٨,٣  
٢٥,٣  
٢٢,٨  
٢٠,٣  

  ١,٠٥  عادية  مسموح هبا

غاز (ورو ثنائي فلوروبرومو ميثان     ــكل  ١٩٧٤
 )R 12B1 تربيد

٧,٤  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٦١  عادية  مسموح هبا

  ٨,٨  )RC 318غاز تربيد (ن حلقي مثاين فلوروبوتا  ١٩٧٦
٧,٨  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٤  عادية  مسموح هبا

  ٢٢,٥  بروبان  ١٩٧٨
٢٠,٤  
١٨,٠  
١٦,٥  

  ٠,٤٢  عادية  مسموح هبا

 ثالثي فلوروإيثان   -٢،٢،٢- كلورو   -١  ١٩٨٣
  )R 133a غـاز تبـريد(

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,١٨  عادية  مسموح هبا

غــاز  ( ثالثي فلوروإيثــان     -١،١،١  ٢٠٣٥
 )R 143a تربيـد

٣١,٠  
٢٧,٥  
٢٤,٢  
٢١,٨  

  ٠,٧٦  عادية  مسموح هبا

  ٢٣,١  )R 218 غاز تربيد(مثاين فلوروبروبان   ٢٤٢٤
٢٠,٨  
١٨,٦  
١٦,٦  

  ١,٠٧  عادية  مسموح هبا

ـ   -١،١- كلورو   -١  ٢٥١٧  انـ ثنائي فلوروايث
 )R 142b دـاز تربيـغ(

٨,٩  
٧,٨  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٩٩  عادية  مسموح هبا

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   زجاوالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  . غري الزم٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة    (  واملواد الكيميائية حتت الضغطعلـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا  ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل 
ملسمــوح بـه ااألقصـى 

هريج صغري؛ ص؛ )بـار(
 ؛يواق مشس؛ مكشوف

  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
ان، وثنـائي  ـي فلوروميث ــثنائي كلوروثنائ   ٢٦٠٢

 ال تنفصل مكوناته بالتقطري،     يثان، خملوط إفلورو
ة ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان     ـتبلغ فيه نسب  

 )R 500 غاز تربيد ( يف املائة٧٤حنو 

٢٠,٠  
١٨,٠  
١٦,٠  
١٤,٥  

  ١,٠١  عادية  مسموح هبا

  ١٤,٦  كلوريـد ثالثي فلوروأستيل  ٣٠٥٧
١٢,٩  
١١,٣  
٩,٩  

غري مسموح 
  هبا

١,١٧  ٣- ٧-٣-٧- ٦  

ميثان وأكسيد األثيلني،   ثنائي كلورو ثنائي فلورو     ٣٠٧٠
خملوط ال تتجـاوز فيـه نسبـة أكـسيـد        

    يف املائة١٢,٥األثيلني 
١٤,٠  
١٢,٠  
١١,٠  
٩,٠  

  ١,٠٩  ٣- ٧-٣-٧- ٦  مسموح هبا

  ١٤,٣  أثري مثيل الفينيل  ٣١٥٣
١٣,٤  
١١,٢  
١٠,٢  

  ١,١٤  عادية  مسموح هبا

ـ ) رباعي فلوروإيثـان     -٢ ،١ ،١ ،١  ٣١٥٩ از ـغ
 )R 134a دـتربي

١٧,٧  
١٥,٧  
١٣,٨  
١٢,١  

  ١,٠٤  عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل   .أ. م. غـاز مسيـل، هلـوب، غ  ٣١٦١
  األقصى املسموح به فـي 

١-٣-٧- ٦  
 ٧-٢-٢-٤انظر   عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل   .أ. م. غاز مسيل، غ  ٣١٦٣
األقصى املسمـوح بـه 

  ١-٣- ٧-٦فـي 
 ٧-٢-٢-٤انظر   عادية  مسموح هبا

  ٣٤,٤ )R 125 غاز تربيد(مخاسي فلوروايثان   ٣٢٢٠
٣٠,٨  
٢٧,٥  
٢٤,٥  

  ٠,٨٧  عادية  مسموح هبا

  ٤٣,٠ )R 32 غاز تربيد(ثنائي فلوروميثان   ٣٢٥٢
٣٩,٠  
٣٤,٤  
٣٠,٥  

  ٠,٧٨  عادية  مسموح هبا

  ١٦,٠ )R 227 غاز تربيد(ان ـسباعي فلوروبروب  ٣٢٩٦
١٤,٠  
١٢,٥  
١١,٠  

  ١,٢٠  عادية  مسموح هبا

 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى  " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"عين كلمة   ت  )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـلم؛ وتعين ك  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  . غري الزم٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقام األمـم املتحـدة      (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

   ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
يثان خملوط،  إرورباعي فلورو أكسيد أثيلني وكلو    ٣٢٩٧

مـن    يف املائـة   ٨,٨ى  ـحيتوي ما ال يزيد عل    
  أكسيد األثيلني

٨,١  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,١٦  عادية  مسموح هبا

ـ  ـأكسي  ٣٢٩٨ ن ومخاسـي فلوروإيثـان،     ـد األثيلي
من   يف املائة  ٧,٩خملوط، حيتوي ما ال يزيد على       

  أكسيد األثيلني

٢٥,٩  
٢٣,٤  
٢٠,٩  
١٨,٦  

  ١,٠٢  عادية  مسموح هبا

ن ورباعي فلوروإيثان، خملوط،    ـد األثيلي ـأكسي  ٣٢٩٩
من أكسيد    يف املائة  ٥,٦حيتوي ما ال يزيد على      

  األثيلني

١٦,٧  
١٤,٧  
١٢,٩  
١١,٢  

  ١,٠٣  عادية  مسموح هبا

عند  ٠,٨٨٠، كثافة نسبية أقل من      أمونياحملول    ٣٣١٨
 يف ٥٠يف املاء، حيتوي أكثر مـن   س  °١٥درجة  
  من النشادر املائة

ظر تعريف ضغط التشغيل األقصى ان
 ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

   انظر  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤ 

  ٣١,٦  R 404A غاز تربيد  ٣٣٣٧
٢٨,٣  
٢٥,٣  
٢٢,٥  

  ٠,٨٢  عادية  مسموح هبا

  ٣١,٣  R 407Aيد غاز ترب  ٣٣٣٨
٢٨,١  
٢٥,١  
٢٢,٤  

  ٠,٩٤  عادية  مسموح هبا

  ٣٣,٠   R 407Bد غاز تربي  ٣٣٣٩
٢٩,٦  
٢٦,٥  
٢٣,٦  

  ٠,٩٣  عادية  مسموح هبا

  ٢٩,٩ R 407C غاز تربيد  ٣٣٤٠
٢٦,٨  
٢٣,٩  
٢١,٣  

  ٠,٩٥  عادية  مسموح هبا
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقام األمـم املتحـدة      (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

   ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
ى سطح مستو

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى

  ، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٠
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، هلوبة، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠١
تشغيل األقصى انظر تعريف ضغط ال

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، مسية، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٢
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، أكالة، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٣
غط التشغيل األقصى انظر تعريف ض

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، هلوبة،، مسية، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٤
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط، هلوبة، أكالة  ٣٥٠٥
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم
 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيـد أقطارهـا علـى         " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(

 م ومـزودة    ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " واق مشسي "ة  عبارعين  ؛ وت )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
انظـر  ( م ومزودة بعزل حراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق
  . )١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦

  . غري الزم٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
  .، ينظر إىل درجة امللء بدالً من نسبة امللء القصوى٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣ و٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠ املتحدة األمم أرقاميف حالة   )ج(

T75  توجيه الصهاريج النقالة   T75 

ـ ـوجيب اسـتيفاء االشـتراطات الع     .  على الغازات املسّيلة املّربدة     الصهاريج النقالة هذا   ق توجيه ينطب ـ  ـام  املقطـع واردة يف   ـة ال
  .٤-٧-٦ املقطع واشتراطات ٣-٢-٤
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       dr 
 ــ      

       df 

  تعلق بالصهاريج النقالةتأحكام خاصة   ٣-٥-٢-٤
حكام اإلضافية أو البديلة لألحكام بالنسبة ملواد معينة لتدل على األ    ن أحكام خاصة للصهاريج النقالة      تعيَّ  

ز األحكام اخلاصة املتعلقـة بالـصهاريج   ومتيَّ. ٧-٦يف توجيهات الصهاريج النقالة أو االشتراطات الواردة يف الفصل   الواردة  
. ٢-٣ الفصل  من قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف١١وتعني ملواد حمددة يف العمود  TPرمز ألفبائي رقمي يبدأ باحلرفني      بالنقالة  

 :وفيما يلي قائمة باألحكام اخلاصة اليت تنطبق على الصهاريج النقالة

TP1   ٢-٩-١-٢-٤امللء املبينة يف جيب عدم جتاوز درجة.  

 Degree of filling)   درجة امللء= (

TP2    ٣-٩-١-٢-٤املبينة يف جيب عدم جتاوز درجة امللء.  

  Degree of filling)   درجة امللء (=                        
TP3        للمواد الصلبة اليت تنقل يف درجات حرارة أعلى من درجـة حـرارة             ) بالنسبة املئوية (درجة امللء القصوى

  .٥-٩-١-٢-٤ يف للمبني  وفقاًلءاملحتدد درجة ارة مرتفعة، رللسوائل اليت تنقل يف درجات حوانصهارها 

    Degree of filling )درجة امللء  =  ( 95               

TP4          ـ        يف املائة    ٩٠ال تتجاوز درجة امللء   ة ـة املختـص  ـا الـسلط  ـأو، كبديل، أي قيمة أخـرى تقره
  ).٢-١٦-١-٢-٤انظر (

TP5  ٦-٣-٢-٤ امللء املبينة يف درجة ُتستوىف.  
TP6    ،يزود بوسـائل لتخفيـف     أن  يف أي ظرف، مبا يف ذلك اإلحاطة بالنريان،         الصهريج   انفجار   ملنعجيب

  .تكون الوسيلة متوافقة مع املادةأن  و،وطبيعة املادة املنقولةته غط مناسبة لسعالض
TP7  من حيز البخار باستخدام النتروجني أو وسيلة أخرىاهلواء ُيزال .  
TP8    بار إذا كانت نقطة اشتعال املادة املنقولة أعلى من          ١,٥  ضغط اختبار الصهريج النقال إىل     ختفيضجيوز 

  .س°صفر
TP9   هبذا الوصف يف صهريج نقال إال مبوافقة السلطة املختصةمادةل تنقال .  

TP10         مم على األقل، جيرى هلا اختبار سنوي، أو أي بطانة أخـرى          ٥يلزم وجود بطانة من الرصاص بسمك 
  . تقرها السلطة املختصةمناسبةمن مادة 

TP12 ألغيت  
TP13   ذاته عند نقل هذه املادةب قائم جهاز تنفس توفرييلزم.  

  ـــــــ 95
1 + α (tr - tf) 

  ـــــــ 97
1 + α (tr - tf) 
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TP16         جيهز الصهريج بوسيلة خاصة ملنع هبوط الضغط أو زيادته بشكل مفرط يف ظـروف النقـل العاديـة .
 ملنع ٣-٨-٢-٧-٦تستوىف شروط ختفيف الضغط املبينة يف كما . تعتمد السلطة املختصة هذه الوسيلة  و

  .املنتج يف صمام ختفيف الضغط تبلّر
TP17   واد غري العضوية غري القابلة لالحتراقاملإال  للعزل احلراري للصهريج تستخدمال.  
TP18  يعاد تسخني الصهاريج النقالة أثناء النقل إذا كانـت          ، وال س°٤٠وس  °١٨ احلرارة بني    درجةبقى  ستُت 

  .الصلبمحض ميثاكريليك على حتتوي 
TP19     يف  ،للتحقق منه باملوجات فوق الـصوتية     اهليكل  وخيضع مسك   . مم ٣احملسوب مبقدار    اجلداريزاد مسك

  .درولينييبني كل اختبارين هفاصلة الفترات المنتصف 
TP20   تنقل هذه املادة إال يف صهاريج معزولة حتت غطاء من النتروجنيال.  
TP21    درولياً وتفحـص مـن الـداخل علـى فتـرات           يختترب الصهاريج ه  و،   مم ٨عن  اجلدار  يقل مسك   ال  

  .سنة ٢,٥ تتجاوزال 
TP22   ة للوصالت أو الوسائل األخرى متوافقة مع األكسجني التشحيم املستخدمموادتكون.  
TP23   بشروط خاصة حتددها السلطة املختصةبالنقليسمح .  
TP24    الصهريج النقال بوسيلة تقع يف حيز البخار بالصهريج يف حالة أقصى امتالء، وذلـك ملنـع                 جتهيزميكن 

هذه الوسيلة أيضاً حدوث قـدر غـري        ومتنع  . تراكم ضغط زائد نتيجة لالحنالل البطيء للمادة املنقولة       
وختضع هـذه الوسـيلة   . مقبول من تسرب السائل يف حالة انقالب الصهريج أو دخول مواد غريبة فيه           

  . من قبلهااملخوَّلةملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة 
TP25          مثبطـة   يف صهاريج بدون مـادة     ، يف املائة أو أعلى    ٩٩,٩٥جيوز نقل ثالث أكسيد الكربيت بنقاوة ، 

  .س°٣٢,٥ال تقل عن  درجة  عند حرارتهاستبقاءشريطة 
TP26           ّويف حالة رقم   . ب السخان خارج جسم الصهريج    جيب، عند النقل يف درجات حرارة مرتفعة، أن يرك

  . ال ينطبق هذا االشتراط إال عندما تتفاعل املادة تفاعالً خطراً مع املاء٣١٧٦ املتحدةاألمم 
TP27   إذا تبني أن الـضغط االختبـاري   ، بار٤  قيمته أدىننقالة ذات ضغط اختباري      هاريججيوز استخدام ص 

  .١-٢-٧-٦ أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف بار ٤البالغ 
TP28         إذا تبني أن الضغط االختباري    ، بار ٢,٦٥  قيمته أدىنجيوز استخدام صهاريج نقالة ذات ضغط اختباري 

  .١-٢-٧-٦ ار أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف ب٢,٦٥البالغ 
TP29   إذا تبني أن الضغط االختبـاري  ، بار١,٥  قيمته صهاريج نقالة ذات ضغط اختباري أدىن     استخدامجيوز 

  .١-٢-٧-٦ بار أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف ١,٥البالغ 
TP30    دة يف صهاريج معزولة هذه املانقلجيب.  
TP31 ال جيوز نقل هذه املادة يف صهاريج إال يف حالتها الصلبة.  
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TP32         جيوز استخدام الصهاريج النقالة مع اسـتيفاء        ٣٣٧٥ و ٠٣٣٢ و ٠٣٣١يف حالة أرقام األمم املتحدة ،
  :الشروط التالية

 للضغط ميكن أن تكون من      الحتباس غري الضروري، يزود كل صهريج نقال بوسيلة ختفيف        ل اًتفادي  )أ(
نفجار لال  احملدد ضغطالتجاوز  يوال  . م أو بعنصر قابل لالنصهار    ِصبنابض، أو بقرص قَ    احملّملالنوع  

   بار؛٤ختباري اال ها ضغطاليت يفوق بار للصهاريج النقالة ٢,٦٥، ما ينطبقأو التفريغ، حسب
وإحدى .  الصهاريج  يف  للنقل املادة جيب إثبات مالءمة   فقط،   ٣٣٧٥يف حالة رقم األمم املتحدة        )ب(

دليل "انظر   (٨من جمموعة االختبارات    ) د(٨ار  الطرق املتبعة لتقييم هذه املالءمة هي نوع االختب       
  ؛)٧-١٨ املقطع الفرعي، اجلزء األول، "االختبارات واملعايري

غي اختاذ التـدابري    وينب. نال يسمح بإبقاء املواد يف الصهريج النقال ملدة قد تؤدي إىل حدوث تلزّ              )ج(
  ).كالتنظيف مثالً(املناسبة لتفادي تراكم املواد وتراّصها يف الصهريج 

TP33    وتفرغ ينطبق توجيه التعبئة املعني هلذه املادة على املواد الصلبة احلبيبية أو املسحوقة واملواد الصلبة اليت متأل
خبـصوص  و. تنقل بشكل كتلة صلبة   يف درجات حرارة أعلى من درجة حرارة انصهارها، واليت تربد و          

  .١٩-١-٢-٤ انظر ،ملواد الصلبة اليت تنقل يف درجات حرارة أعلى من نقطة انصهارهاا
TP34     الصهاريج النقالة إذا كان الصهريج النقال      على   ١-١٤-٤-٧-٦اختبار الصدم الوارد يف      إجراء   يلزمال

على اللوحـة  " NOT FOR RAIL TRANSPORT" "غري خمصص للنقل بالسكك احلديد"ممهوراً بعالمة 
 سم على جانيب الغالف اخلارجي      ١٠ وحبروف ال يقل ارتفاعها عن       ١-١٥-٤-٧-٦املبينة يف الفقرة    

  .للصهريج
TP35      يف تطبيق التوجيه     ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١جيوز االستمرار، حىت ،T14     املتعلـق بالـصهاريج 

رفقة بالطبعة الرابعة عشرة املنقحة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع         النقالة، املبني يف الالئحة النموذجية امل     
  .اخلطرة

TP36  صهورة يف حيز البخار من الصهاريج النقالةعناصر استعمال جيوز .  
TP37   التوجيه جيوز االستمرار يف تطبيق T14  ٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١ حىت  املتعلق بالصهاريج النقالة ،

  :حىت ذلك التاريخباستثناء ما يلي 
  ؛  T7 التوجيه ، جيوز تطبيق ٢٦٦٨، و٢٤٧٤، و١٨١٠ أرقام األمم املتحدة حالةيف   )أ(
  ؛  T8 التوجيه ، جيوز تطبيق ٢٤٨٦ويف حالة رقم األمم املتحدة   )ب(
  .  T10 التوجيه ، جيوز تطبيق ١٨٣٨ رقم األمم املتحدة حالةويف   )ج(

TP38      يف تطبيق التوجيه     ٢٠١٨ديسمرب  /األول كانون   ٣١جيوز االستمرار، حىت ، T9       املتعلـق بالـصهاريج 
 عشرة املنقحة للتوصـيات املتعلقـة بنقـل         السادسةالنقالة، املبني يف الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة        

  .البضائع اخلطرة
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TP39      يف تطبيق التوجيه     ٢٠١٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١جيوز االستمرار، حىت ، T4    بالـصهاريج    املتعلـق 
 عشرة املنقحة للتوصـيات املتعلقـة بنقـل         السادسةالنقالة، املبني يف الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة        

  .البضائع اخلطرة
TP40  جيب أال تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون مالمسة ملعدة ترذيذ.  
TP41 ة عنه بطرائق اختبـار      سنة أو االستعاض   ٢,٥ االستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل        جيوز

 من قبلها، شـريطة أن يكـون       املخوَّلةأخرى أو طرائق فحص حتددها السلطة املختصة أو اهليئة          
إال . الصهريج النقال خمصصاً لنقل املواد العضوية الفلزية اليت ُعّين هلا احلكم اخلاص هبذا الصهريج

 .٧- ١٩- ٢- ٧- ٦  أن هذا الفحص يكون مطلوباً إذا استوفيت الشروط الواردة يف

  تدابري انتقالية  ٦-٢-٤
 مـن الـصهاريج النقالـة       ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ١جيوز االستمرار يف استعمال ما ُصنع قبل          

 ١- ٢٠- ٢- ٧- ٦، اليت تفي باشتراطات وضع العالمات، املنصوص عليها يف الفقـرات             املتعددة العناصر  الغاز  حاوياتو
الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة اخلامسة عشرة املنقحة       ن  م ١- ١٣- ٥- ٧- ٦ و ١- ١٥- ٤- ٧- ٦ و ١- ١٦- ٣- ٧- ٦و

 حسبما ينطبق، إذا كانت تفي بسائر االشتراطات ذات الصلة الواردة يف هذه الطبعة         للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة،    
، يف حال   على الصينية  Sخبصوص تعليمها بالرمز    ) ز (١-٢٠-٢-٧-٦لالئحة النموذجية مبا فيها، حيثما ينطبق، االشتراط        

الصهريج أن  وإذا ُوجِد   .  لتر ٧ ٥٠٠كان الصهريج أو احلجرة مقّسمة بصواٍن خاصة بالتمور إىل أقسام ال تزيد سعتها على               
 ٧ ٥٠٠، بصواٍن خاصة بالتمور إىل أقسام ال تزيد سعتها علـى  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١قبل  مقسَّمة،  كانت  أو احلجرة   

 على سعة الصهريج أو احلجرة قبل إجراء الفحص أو االختبار الدوري املقبل املنصوص عليه               Sإلضافة الرمز   لتر، فال ضرورة    
  .٥-١٩-٢-٧-٦يف الفقرة 

 للتوجيهات املتعلقة  ، وفقاً ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١الصهاريج املصنعة قبل     تعليموليس من الضروري      
 إجراء الفحص أو االختبـار      ، قبل ٢-١٥-٤-٧-٦ و ٢-١٦-٣-٧-٦ و ٢-٢٠-٢-٧-٦بالصهاريج النقالة، الواردة يف     

  .الدوري املقبل
 ١املـصنعة قبـل     املتعددة العناصـر    الغاز  وحاويات   الضروري أن تستويف الصهاريج النقالة       منوليس    

، )ه (١-٨-٤-٧-٦ و ،)ه( ١-٩-٣-٧-٦، و )و (١-١٣-٢-٧-٦ االشتراطات الـواردة يف      ٢٠١٤يناير  /الثاين كانون
  .املتعلقة بوضع العالمات على أجهزة تنفيس الضغط) د (١-٦-٥-٧-٦و
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  ٣-٤الفصل 
  استخدام حاويات السوائب

  أحكام عامة  ١-٣-٤
.  االشتراطات العامة املناسبة الستخدام احلاويات يف نقل املواد الصلبة بكميات كـبرية            الفرعيقّدم هذا     ١-١-٣-٤
 يف  BK التوجيه اخلاص حباويات السوائب املناسبة املعيَّن بواسـطة احلـرفني            تنقل املواد يف حاويات السوائب مبا يتطابق مع       و

 : من قائمة البضائع اخلطرة، وفق املعىن التايل١٠العمود 

BK1 :   يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مغطاة بصفائح  
BK2 :   يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مغلقة  
BK3 :  يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مرنة 

 .٨-٦الشتراطات الواردة يف الفصل با حاوية السوائب املستخدمة يوتف  

، تستخدم حاويات السوائب فقط عندما تكون املادة معيَّنة         ٣-١-٣-٤باستثناء ما نّصت عليه الفقرة        ٢-١-٣-٤
  .٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل ١٠برمز حاويات السوائب يف العمود 

 من قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف       ١٠دة معيَّنة برمز حاويات السوائب يف العمود        عندما ال تكون املا      ٣-١-٣-٤
الشحنة  يف مستندات هذه املوافقةدرج ُتو.  بشأن النقلة مؤقتموافقة، ميكن أن تصدر السلطة املختصة لبلد املنشأ ٢-٣الفصل 
. جيه حاويات السوائب والظروف اليت تنقل املادة وفقهـا توي، كحّد أدىن، على املعلومات اليت تتوفر عادة يف توحت و املرسلة،

  . شَرع السلطة املختصة باختاذ تدابري مناسبة إلدراج التعيني يف قائمة البضائع اخلطرةوينبغي أن َت
 أن تواجههـا أثنـاء      تملحيال يسمح بنقل املواد الصلبة اليت ميكن أن تصبح سائلة عند درجات حرارة                 ٤-١-٣-٤

 .يات السوائبالنقل يف حاو

تكون حاويات السوائب مانعة للتنخيل ومغلقة جيداً بشكل حيول دون حدوث أي تسّرب للمحتـوى         ٥-١-٣-٤
  .يف ظروف النقل العادية نتيجة لتأثري االهتزاز، أو بفعل تغريات درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط

توّزع بشكل مستو على حنو يقلّل ما أمكـن مـن           حتمَّل املواد الصلبة السائبة يف حاويات السوائب و          ٦-١-٣-٤
  .احلاوية أو تسّرب البضائع اخلطرة منهاباحلركة اليت ميكن أن تلحق ضرراً 

 . نظيفة وقابلة للتشغيل، إذا ُوجدت، التنفيسوسائلبقى ستُت   ٧-١-٣-٤

ـ    صنع تفاعل املواد الصلبة السائبة تفاعالً خطراً مع مادة       حيال دون      ٨-١-٣-٤ احلـشايا  ومـع   سوائب   حاوية ال
 أن تضعفها بشكل     دون  الواقية اليت تكون على متاس مع احملتويات أو        األطليةات مبا فيها األغطية واألقمشة املشمَّعة ومع        عدوامل

تالمس مع أجزاء مـن  ت البضائع من النفاذ بني أغطية األرضية اخلشبية أو         نعوتبىن حاويات السوائب أو تكيَّف حبيث مت      . خطر
  .هاو بقاياالسوائب اليت ميكن أن تتأثَّر باملواد أحاويات 

 كل حاوية سوائب وتنظَّف قبل تعبئتها وتقدميها للنقل وذلك لضمان خلّوها من أي بقايا على                فحصُت  ٩-١-٣-٤
  :أن، من شأهنا السطح الداخلي أو السطح اخلارجي حلاوية السوائب
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  تسّبب تفاعالً خطراً مع املادة املراد نقلها؛  •
  و تؤثر بشكل مؤذ يف سالمة بنية حاوية السوائب؛ أ  •
  .أو تؤثّر يف قُدرات حاوية السوائب على حفظ البضائع اخلطرة  •

  .جيب احلرص على منع التصاق أي بقايا مواد خطرة باجلدار اخلارجي حلاويات السوائب أثناء النقل  ١٠-١-٣-٤
  . إىل املادة املراد نقلها قبل امللءاغلق أوالً أقرهبُتمنظومات إغالق بشكل متسلسل، يف حال تركيب عدة   ١١-١-٣-٤
 اليت تتطلبها هـذه  املعاملة على مادة خطرة نفس سبق أن احتوتتعامل حاويات السوائب الفارغة اليت      ١٢-١-٣-٤

 . السوائب اململوءة، ما مل تكن قد اختذت تدابري كافية إلزالة أي خطرات حاويخبصوصالالئحة 

أخبـرة   بضائع سائبة عرضة ألن تسبِّب انفجاراً غبارياً أو إنتـاج     نقلخدمت حاويات سوائب ل   إذا است   ١٣-١-٣-٤
  اسـتايت لحؤول دون حدوث تفريغ كهربائيل و،تتخذ إجراءات الستبعاد أي مصدر لإلشعال   ) ، مثالً بعض النفايات ك(هلوبة  

  . أو تفريغها أو نقلهاخطر أثناء ملء املادة املنقولة
النفايات، ومواد الرتـب    مثل بعض   اليت ميكن أن تتفاعل الواحدة منها مع األخرى بشكل خطر،            املواد  ١٤-١-٣-٤

املختلفة والبضائع غري اخلاضعة هلذه اللوائح، اليت تكون عرضة ألن تتفاعل بشكل خطر بعضها مع بعض، ال ختلـط معـاً يف      
  :والتفاعالت اخلطرة هي. نفس حاوية السوائب

  ث حرارة كبرية؛ أو انبعا/االحتراق و  )أ(
  أو مسيَّة؛ /أو انبعاث غازات هلوبة و  )ب(
  أو تكّون سوائل أكَّالة؛  )ج(
 .أو تكّون مواد غري ثابتة  )د(

 ومـن أن    ،حيث بنيتـها  من  للتشغيل   للتأكد من أهنا صاحلة      ئهافحص حاوية السوائب بالعني قبل مل     ت  ١٥-١-٣-٤
 ومن أن بطاناهتا الداخلية أو جتهيزاهتا املخصصة الحتجاز ،عطبتوءات أو جدراهنا الداخلية وسقفها وأرضياهتا خالية من أي ن

  صـاحلة  بكوهنا وُيقَصد. احتجاز احلمولة قدرهتا على   املواد خالية من الشقوق والتمزق أو أي عطب ميكن أن يعرِّض للخطر             
 االنزالق اجلانبيـة    قضبانبنيوية، مثل    أي عيوب رئيسية يف مكّوناهتا ال      خالية من أن حاوية السوائب    حيث بنيتها    من   للتشغيل

، وعارضـات األرضـية،     ه الرأسية  االنزالق الطرفية العلوية والسفلية، وعتبة الباب وعارضة دعم        قضبانالعلوية والسفلية، و  
  : ما يليوتشمل العيوب الرئيسية. ودعائم الزوايا، وقطع تركيب الزوايا يف حاوية الشحن

 ميكن أن تؤثر على سـالمة       ، الداعمة  العناصر  أو البنيةمكّونات  ثنيات أو شدوخ أو كسور يف         )أ(
  احلاوية؛ 

يف ) الوصلة املقرنية مثل  (أو وجود أكثر من وصلة تراكبية واحدة أو وصلة تراكبية غري مناسبة               )ب(
  ؛  الرأسية الطرفية العلوية أو السفلية أو عارضات دعم البابقضبانال

   أو سفلي؛ قضيب انزالق علوييَّتني يف أي  تراكبوصلتنيأو وجود أكثر من   )ج(
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   تراكبية يف عتبة الباب أو دعامة زاوية؛ ة وصلةأو وجود أي  )د(
 معدنية للباب عالقة أو ملتوية أو مكسورة أو مفقودة أو ال تعمل     ملحقاتالت أو   أو وجود مفصِّ    )ه(

   آخر؛ لسبب
  ؛ غري فاعلةيا وسدادات اأو وجود حش  )و(
ول دون التراصف الصحيح ملعدات املناولة، أو تركيب وتثبيت         حييف الشكل العام    أو أي تشّوه      )ز(

  خاليا السفينة؛ يف دخال اإلاهليكل أو املركبة، أو 
   الرفع أو يف معامل السطح البيين ملعدات الرفع؛ مناشب يف عطبأو أي   )ح(
  .أو أي عطب يف معدات اخلدمة أو التشغيل  )ط(

، ومن أن حبال ائب بالعني قبل ملئها للتأكد من أهنا صاحلة للتشغيل من حيث بنيتهاتفحص حاوية السو  ١٦-١-٣-٤
خالية من أي   الروافع، ومحاالت هيكل رفع األمحال، ونسيج اجلسم، وأجزاء غلق احلاوية مبا فيها األجزاء املعدنية والنسيجية،                

  .ت أو أي تلف خالية من الشقوق أو التمزقابطاناهتا الداخليةتلف، وأن نتوءات أو 
يف حالة حاويات السوائب املرنة، تبلغ فترة استخدامها املسموح هبا لنقل البضائع اخلطرة سـنتني مـن      ١-١٦-١-٣-٤

  .تاريخ صنع حاوية السوائب املرنة
. أن حيدث يف داخلها تراكم خطري للغـازات        بوسيلة تنفيس إذا كان ميكن       حاوية السوائب املرنة  تزوَّد    ٢-١٦-١-٣-٤

  . م الفتحة حبيث مينع دخول مواد من اخلارج يف ظروف النقل العاديةوتصّم
 ٢- ٦ و ١- ٥ و ٣- ٤ و ٢- ٤ الشعب   املدرجة يف على البضائع السائبة    تنطبق  أحكام إضافية     ٢- ٣- ٤

  ٨ و٧والرتبتني 
   ٢-٤الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة   ١-٢-٣-٤

 وتكون درجة حرارة االشتعال التلقائي للكتلة       .BK2)الرمز  ( حاويات السوائب املغلقة     إالتستخدم  ال    
  .س°٥٥اإلمجالية املنقولة يف حاوية سوائب أكرب من 

  ٣-٤الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة   ٢-٢-٣-٤

تنقل و). BK3الرمز  (وحاويات السوائب املرنة    ) BK2الرمز  (ال تستخدم إال حاويات السوائب املغلقة         
  . لماءل منفذةغري هذه البضائع يف حاويات 

   ١-٥الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة    ٣-٢-٣-٤
تبىن حاويات السوائب أو تكيَّف بشكل مينع تالمس البضائع مع مادة اخلشب أو أية مادة أخرى غـري                     

  .موافقة
  ٢-٦الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة   ٤-٢-٣-٤
   ٢-٦  الشعبةنقل السوائب احليوانية املدرجة يف  ١-٤-٢-٣-٤
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) ٣٣٧٣ و٢٩٠٠ و٢٨١٤أرقام األمم املتحدة (يسمح بنقل املواد احليوانية اليت حتتوي على مواد معدية    
  :يف حاويات سوائب شريطة استيفاء الشروط التالية

 شريطة أال متأل حىت سعتها القصوى وذلـك         BK1مغطاة  يسمح باستخدام حاويات سوائب       )أ(
  ؛BK2 مغلقةباستخدام حاويات سوائب أيضاً يسمح و. غطيةلتجّنب تالمس املواد مع األ

 أو بواسطة هاتصميموجب  للتسرب مبمانعة وفتحاهتا غطاةامل و املغلقة أتكون حاويات السوائب  )ب(
  تركيب بطانة مناسبة؛

  لنقل؛لادة مطّهرة مناسبة قبل التحميل السابق  احليوانية بصورة تامة مبتعاجل املواد  )ج(
  بطانة إضافية علوية مثقّلة مبادة ماصَّة معاجلة مبادة مطهرة مناسبة؛املغطّاة بسوائب حاوية التغطّى   )د(
  .إال بعد تنظيفها وتطهريها جيداً  املغلقة أو املغطّاة استخدام حاويات السوائبال يعاد  )ه(

  .لوطنية املناسبة اشتراطات إضافيةجيوز أن تطلب السلطات الصحية ا   :مالحظة 
  )٣٢٩١رقم األمم املتحدة  (٢-٦يات السائبة املدرجة يف الشعبة النفا  ٢-٤-٢-٣-٤

  ؛)BK2( إال باستخدام حاويات السوائب املغلقة يسمحال   )أ(
وتكـون  . تكون حاويات السوائب املغلقة ووسائل فتحها مانعة للتسرب مبوجب تـصميمها            )ب(

و أية مسات من شأهنا أن     اجلوانب الداخلية هلذه احلاويات غري مسامية وخالية من أي تشققات أ          
  تعطب العبوات املوجودة بداخلها أو تعوق التطهري أو تسمح بتسرب عن غري قصد؛

 بداخل حاوية الـسوائب املغلقـة، يف        ٣٢٩١تعبأ النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة          )ج(
ختبارهـا  أكياس بالستيك مانعة للتسرب ملحومة وخمتربة ومعتمدة من قبل األمم املتحدة، مت ا            

. ١-٣-١-٦ وعليها عالمات وفقاً لألحكام املبينة يف        IIلنقل املواد الصلبة من جمموعة التعبئة       
وتكون هذه األكياس البالستيكية قادرة على اجتياز اختبارات مقاومة التمزق والصدم وفقـاً             

دم بطريقـة   تعيني مقاومة الص   "ISO 7765-1:1988  لتوحيد املقاييس، رقم   ةالدوليملعيار املنظمة   
 لتوحيد املقاييس،   ة الدولي املنظمة، ومعيار   "طرائق بئر الدرج  : ١اجلزء  : السقوط احلر ملقذوف  

: ٢اجلزء  - تعيني مقاومة التمزق - الرقائق واأللواح -البالستيـك " ISO 6383-2:1983 رقم
 غ ومقاومته للتمـزق عـن       ١٦٥وال تقل مقاومة كل كيس للصدم عن        ". طريقة إملندورف 

وال تزيد الكتلة الصافية لكـل      . غ يف املستويني املتوازي واملتعامد بالنسبة لطول الكيس        ٤٨٠
   كغ؛ ٣٠كيس بالستيكي على 

 كغ، مثل الفرش امللوثة، بدون كـيس بالسـتيكي،          ٣٠ميكن نقل فرادى السلع اليت تتجاوز         )د(
   املختصة بذلك؛السلطةعندما ترخص 

 اليت حتتوي على سـوائل يف أكيـاس         ٣٢٩١ األمم املتحدة     املدرجة حتت رقم   النفاياتتنقل    )ه(
بالستيكية حتتوي على مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص السائل بأكمله دون أن ينسكب يف              

  حاوية السوائب؛
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 اليت حتتوي على أدوات حادة إال يف        ٣٢٩١ال تنقل النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة           )و(
 P621 ومعتمد من قبل األمم املتحدة وتفي بأحكام توجيه التعبئة            من نوع خمترب   جامدةعبوات  

  ؛LP621 أو IBC620أو 
. LP621 أو   IBC620 أو   P621ميكن أيضاً استخدام العبوات اجلامدة املبينة يف توجيـه التعبئـة              )ز(

والنفايات اليت تنقـل يف عبـوات       .  ملنع انعطاهبا يف ظروف النقل العادية      سليمةوتؤمن بطريقة   
 يف عبوة سوائب مغلقة واحدة تعزل بعضها عن بعض بـشكل            امدة وأكياس بالستيكية معاً   ج

مناسب، على سبيل املثال باستخدام حواجز أو فواصل جامدة مناسبة أو شبكات، أو تـؤمن               
  على حنو آخر لتجنب انعطاب العبوات أثناء ظروف النقل العادية؛

 املعبأة يف أكيـاس بالسـتيكية يف        ٣٢٩١املتحدة  ال تكبس النفايات املدرجة حتت رقم األمم          )ح(
   جتعل األكياس غري مانعة للتسرب؛بطريقةحاوية سوائب مغلقة 

ويف حالـة  . تفحص حاوية السوائب املغلقة من حيث التسرب أو االنسكاب بعد كل رحلـة          )ط(
ة،  يف حاوية السوائب املغلق٣٢٩١تسرب أو انسكاب نفايات مدرجة حتت رقم األمم املتحدة        

يعاد استخدامها إال بعد تنظيفها متاماً، وإذا لزم األمر تطهريها وإزالـة التلـوث منـها       فإنه ال 
 غـري   ٣٢٩١وال تنقل بضائع أخرى مع نفايات رقم األمم املتحـدة           . باستخدام مادة مناسبة  

ويفحص أي من هذه النفايات األخرى اليت تنقل يف نفس حاويـة            . النفايات الطبية والبيطرية  
  .وائب املغلقة لكشف أي تلوث ممكنالس

  ٧ الرتبة املدرجة يفاملواد السائبة   ٥-٢-٣-٤
  .٣-٢-٩-١-٤ غري املعّبأة، انظر املشعةنقل املواد الطالع على ل  

  ٨ الرتبة املدرجة يفالبضائع السائبة   ٦-٢-٣-٤

يات سـوائب   تنقل هذه البضائع يف حاو    و). BK2الرمز  ( حاويات السوائب املغلقة     إالتستخدم  ال    
  .مانعة لتسرب املاء
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  ١-٥الفصل 
  أحكام عامة

  التطبيق واألحكام العامة  ١-١-٥
خيص اإلرسال واإلخطـارات    اتر هذا اجلزء األحكام املتعلقة بشحنات البضائع اخلطرة فيما يتصل ب          بنيي  ١-١-١-٥

نية ملعاجلة البيانات، أو وسائل تبـادل       لكتروبالوسائل اليدوية أو اإل   (ندات  العالمات، وبطاقات الوسم، واملست   املسبقة ووضع   
  .، ولوحات اإلعالن اخلارجية)ينلكتروالبيانات اإل

باستثناء ما يرد خبالف ذلك يف هذه الالئحة، ال جيوز أن يقدم أي شخص بضائع خطرة للنقل ما مل يتم       ٢-١-١-٥
 مـستند النقـل،     والشهادة يف الوصف  إدراج  م ولوحات اإلعالن اخلارجية، و    بطريقة سليمة وضع العالمات وبطاقات الوس     

  .مل تكن يف حالة مناسبة للنقل بالشروط املبينة يف هذا اجلزء وما
  الشاملةاستخدام العبوات   ٢-١-٥
حتتويها االسم  خطرة  حتمل لكل سلعة    ، وكذلك   )شاملةعبوة  " (OVERPACK"حتمل العبوة الشاملة عبارة       ١-٢-١-٥
، ما مل تكن العالمـات وبطاقـات        ٢-٥ الوسم املطلوبة للطرود املبينة يف الفصل        ات وبطاق ، ورقم األمم املتحدة   ،لرمسي للنقل ا

 .١٢-١-٢-٢-٥  يف ، باستثناء ما هـو مـشترط       ظاهرة للعيان  الشاملةالوسم املمثلة جلميع البضائع اخلطرة اليت حتتويها العبوة         
  . سم١٢عن ) عبوة شاملة(" OVERPACK"وجيب أال يقل ارتفاع حروف عالمة 

 | كانون الثـاين   ١اعتباراً من   ) عبوة شاملة " (OVERPACK"يطبق االشتراط املتعلق حبجم عالمة        :مالحظة
  .٢٠١٦يناير 

هـذه    مجيع األحكام املبينة يف    الشاملةتستويف كل عبوة من عبوات البضائع اخلطرة املوجودة يف العبوة             ٢-٢-١-٥
ال تتأثر الوظيفة املتوخاة لكل عبوة بوضع الطـرود يف          و. إشارة إىل استيفاء هذا الشرط     "عبوة شاملة " عالمة   عتربتو. الالئحة

  .الشاملةعبوة ال
 ويكون موضوعاً يف عبوة شاملة ، من هذه الالئحة٧-١-٢-٥كل طرد حيمل عالمات االجتاه املبينة يف   ٣-٢-١-٥

  . املذكورةجتاهاالأو يف عبوة كبرية، ُيوجَّه وفقا لعالمات 
  العبوات الفارغة  ٣-١-٥
 ،وضـع عالمـات   بخطرة   سلعسبق أن احتوت على     ز العبوة اليت    ميَّ، تُ ٧خبالف ما ينطبق على الرتبة        ١-٣-١-٥

 ولوحات إعالن خارجية عليها وفقاً لالشتراطات املنصوص عليها لتلك البضائع اخلطرة، ما مل تتخذ خطوات         ،وبطاقات وسم 
  .أو إعادة امللء مبادة غري خطرة إلبطال أي خماطرخبرة التطهري من األمثل التنظيف أو 

، الشاملة االخرى العبوات  حاويات الشحن والصهاريج واحلاويات الوسيطة، فضالً عن العبوات و          ٢- ٣- ١- ٥
إىل أقل  تستخدم يف ختزين أو نقل البضائع األخرى ما مل يتم خفض التلوث فيها                 يف نقل مواد مشعة، ال     ت استخدم اليت
  . جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٠٤ لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، وإىل ٢سم/ بكريل٠,٤من 
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   املختلطةالعبوات  ٤-١-٥
، توضـع بطاقـات الوسـم        واحـدة  عند تعبئة سلعتني أو أكثر من البضائع اخلطرة يف عبوة خارجية            

وال يتطلب األمر وضع بطاقات وسم للمخاطر اإلضـافية إذا كـان            . ةمادطات نقل كل    والعالمات على الطرد وفقاً الشترا    
  . ببطاقة خطر أساسياخلطر ممثالً

  ٧لرتبة خبصوص اأحكام عامة   ٥-١-٥
  خطارإلاملوافقة على الشحنات وا  ١-٥-١-٥
  عموميات  ١-١-٥-١-٥

 احلصول على موافقـة متعـددة    ضاً، يلزم أي  ٤-٦ الطرود املبينة يف الفصل      اميم تص عتمادباإلضافة إىل ا    
 إخطـار    يلـزم أيـضاً    ،ويف بعض احلاالت  . )٣-١-٥-١-٥ و ٢-١-٥-١-٥(األطراف على الشحن يف ظروف معينة       

  .)٤-١-٥-١-٥(السلطات املختصة بعملية الشحن 
  املوافقة على الشحنات  ٢-١-٥-١-٥

  :ما يليشأن  احلصول على موافقة متعددة األطراف بيلزم  
 أو مصممة إلتاحة تنفـيس      ٥-٧-٤-٦ اشتراطاتال تستويف    B(M) من النوع    شحن طرود   )أ(

  ؛قيد املراقبةمتقطع 
 A1 ٣ ٠٠٠ أكـرب مـن      نشاطمواد مشعة ذات    على  حتتوي   B(M)شحن طرود من النوع     و  )ب(

  ؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠ حسب االقتضاء، أو ،A2 ٣ ٠٠٠ أو
احلرجيـة  احلالـة   ا كان جمموع مؤشرات أمـان       مواد انشطارية إذ  على  شحن طرود حتتوي    و  )ج(

وتستثىن من هذا احلكم    . ٥٠يف حاوية شحن واحدة أو يف وحدة نقل واحدة يتجاوز           للعبوات  
 يف أي   ٥٠ احلرجيـة احلالة  جمموع مؤشرات أمان    الشحنات املنقولة بسفن حبرية إذا مل يتجاوز        

 أمتار بني جمموعات ٦ت مسافة حوض أو عنرب أو منطقة خمصصة على ظهر السفينة، وإذا روعي
  ؛ ٢-٤-٨-١-٧ ملا هو مبني يف اجلدول الطرود أو العبوات الشاملة وفقاً

  ؛٢-٢-٣-٢-٧  لفقرةلاالستخدام اخلاص وفقاً ذات سفن ال للشحن بيةشعاعإلحلماية اابرامج و  )د(
بدون موافقـة علـى      ما جيوز للسلطة املختصة الترخيص بنقله إىل بلدها أو عرب بلدها             باستثناءوذلك    

  .)١-٢-٥-١-٥انظر (الشحن، بناء على حكم حمدد ينص عليه يف موافقتها على التصميم 
  املوافقة على الشحن بترتيب خاص  ٣-١-٥-١-٥

 يف هـذه  نطبقة تعتمد سلطة خمتصة أحكاماً جيوز مبوجبها نقل شحنة ال تستويف مجيع االشتراطات امل            قد  
  .)٤-٢-١-١انظر (الالئحة، وذلك مبوجب ترتيب خاص 

  اإلخطارات  ٤-١-٥-١-٥
 :يطلب إرسال إخطار إىل السلطات املختصة على النحو التايل  
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 الشحن األول ألي طرد يتطلب موافقة السلطة املختصة، يكفل املرسل إرسال نسخ مـن               قبل  )أ(
 بلد كل شهادة تصدرها السلطة املختصة تنطبق على تصميم ذلك الطرد إىل السلطة املختصة يف         

. عـربه أو إليـه    الشحنة املرسلة    كل بلد تنقل     املنشأ للشحنة املرَسلة، وإىل السلطة املختصة يف      
 باالستالم من السلطة املختصة، وال يطلب مـن الـسلطة           إشعاريطلب من املرسل انتظار      وال

  ؛ باستالم الشهادةترسل إشعاراًاملختصة أن 
 :لكل نوع من أنواع الشحنات التالية  )ب(

 A1 ٣ ٠٠٠  اإلشعاعي مواد مشعة يتجاوز نشاطها   على   اليت حتتوي    Cالنوع  طرود    '١'
  ؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠، أو ما يناسب، حسبA2  ٣ ٠٠٠ أو

 ٣ ٠٠٠اإلشعاعي  مواد مشعة يتجاوز نشاطها     على   اليت حتتوي    U(B( طرود النوع   '٢'
A1  ٣ ٠٠٠أو A2؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠، أو ما يناسب، حسب  

  ؛B(M)طرود النوع   '٣'
  .الشحن مبوجب ترتيب خاص  '٤'

 كل بلد تنقل     يف بلد املنشأ للشحنة املرَسلة، والسلطة املختصة يف        وخيطر املرسل السلطة املختصة   
  وصوله ويصل اإلخطار لكل سلطة خمتصة قبل بدء الشحن، ويفضل        . عربه أو إليه  هذه الشحنة   

   الشحن؛ تاريخ أيام على األقل من٧قبل 
 مدرجـة يف طلـب       الالزمة ال يطلب من املرسل إرسال إخطار منفصل إذا كانت املعلومات           )ج(

  ؛)٢-٢٣-٤-٦انظر  (املوافقة على الشحن
  :يتضمن إخطار اإلرسال ما يلي  )د(

 من معرفة الطرد أو الطرود، مبا يف ذلك مجيع أرقام الـشهادات             نمتكّمعلومات كافية     '١'
  املنطبقة وعالمات التمييز؛

   واملسار املقترح؛ا،، والتاريخ املتوقع لوصوهلة الشحن إرسالمعلومات عن تاريخو  '٢'
  أمساء املواد املشعة أو النويدات املشعة؛و  '٣'
ألشكال الفيزيائية والكيميائية للمواد املشعة، أو ما إذا كانت مـادة مـشعة         اوصف  و  '٤'

  ذات شكل خاص، أو مادة مشعة منخفضة التشتت؛
رمز اط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل مع إضافة أقصى نشو  '٥'

ملواد يف حالة ا   و ).١-٢-٢-١انظر   (،)SI(يف النظام الدويل للوحدات     املناسب  البادئة  
أو كتلة كـل     ( كتلة املادة االنشطارية    من النشاط،  أن ُيذكر، بدالً  االنشطارية، ميكن   

 . أو مضاعفاهتا)غ(الغرامات  ب)، يف حالة املخاليطنويدة انشطارية، حيثما يناسب
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  ت اليت تصدرها السلطة املختصةاالشهاد  ٢-٥-١-٥
  :ما يليبشأن يلزم احلصول على شهادات تصدرها السلطة املختصة   ١-٢-٥-١-٥

  : ما يلياميمتص  )أ(
  املواد املشعة ذات الشكل اخلاص؛  '١'
  املواد املشعة املنخفضة التشتت؛  '٢'
  ؛)و (٥-٣-٢-٧-٢واد االنشطارية بكميات مستثناة مبوجب امل  '٣'
  كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم؛ ٠,١  علىالطرود اليت حتتوي  '٤'
 ٥-٣-٢-٧-٢مواد انشطارية ما مل تكن مـستثناة مبوجـب          على  الطرود اليت حتتوي      '٥'

  ؛٣-١١-٤-٦ أو ٢-١١-٤-٦ أو
  ؛B(M) وطرود النوع B(U)طرود النوع   '٦'
  ؛Cطرود النوع   '٧'

  الترتيبات اخلاصة؛  )ب(
  ؛)٢-١-٥-١-٥انظر (شحنات معينة   )ج(
 لفرادى  ١- ٢- ٢- ٧- ٢حتـديد القيـم األسـاسية للنويدات املشـعة املشار إليها يف           )د(

  ؛))أ( ٢- ٢- ٢- ٧- ٢انظر  (١- ٢- ٢- ٧- ٢النويدات املشعة غري املدرجة يف اجلدول 
  ؛))ب( ٢-٢-٢-٧-٢ انظر(ستثناة من األجهزة أو السلع حدود النشاط البديلة للشحنة امل  )ه(
كـل  ل وتؤكد الشهادات أن االشتراطات املنطبقة مستوفاة، وحتدد املوافقات على التصاميم عالمة مميزة             

  .تصميم
 .وميكن مجع شهادات املوافقة على تصميم الطرد واملوافقة على الشحنة يف شهادة واحدة  

 .٢٣-٤-٦ارها مستوفية لالشتراطات املبينة يف تكون الشهادات وطلبات استصد  

  . منطبقةتكون يف حوزة املرسل نسخة من كل شهادة  أن جيب  ٢-٢-٥-١-٥
 عنـد  السلطة املختصة شهادة بشأهنا، يقدم املرسل،        أن تصدر يف حالة تصاميم الطرود اليت ال يشترط          ٣-٢-٥-١-٥
  .من جانب السلطة املختصةها شتراطات املنطبقة، وذلك لفحصميع االجبتصميم الطرد وفاء طلب، أدلة وثائقية على ال
 (CSI) ومؤشر أمان احلالة احلرجية (TI)تعيني مؤشر النقل   ٣-٥-١-٥

املـواد املنخفـضة      غري املعبأ من   شحن أو ال أو حاوية    اجملمعةعبوة  اللطرد أو   ل (TI) يكون مؤشر النقل    ١-٣-٥-١-٥
  :  التاليةلطريقة وفقاً ل، هو العدد املشتق)SCO-I( وثة السطح األجسام املل أو)LSA-I(النشاط النوعي 
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من واحد  متـر على مسافة  )mSv/h (ساعة/ملي سيفرت وحدات  شعاع ب إمستوى   أقصىحيدد    )أ(
املواد املنخفضة    غري املعبأ من    أو حاوية الشحن أو    ارجيةلطرد أو العبوة اخل    اخلارجية ل  حوسطال

 وتضرب القيمـة احملـددة      .)SCO-I(ألجسام امللوثة السطح     ا  من أو) LSA-I(النشاط النوعي   
  وُركازاهتا الثوريومو اليورانيوم   خاماتويف حالة   .  ويكون الرقم الناتج هو مؤشر النقل      ١٠٠ يف

ـ من  واحد  متر   أي نقطة على مسافة   يف  شعاع  إستوى  ميكن تعيني أقصى م    اخلـارجي  سطح  ال
  : يليلحمولة كما ل

  الفيزيائية؛  وُركازاهتا اليورانيوم والثوريومتخلاما ساعة/ ملي سيفرت٠,٤
  الثوريوم الكيميائية؛ُركازات لساعة / ملي سيفرت٠,٣
   فلوريد اليورانيوم؛سادس ما عدااليورانيوم الكيميائية، ُركازات ل ساعة/ ملي سيفرت٠,٠٢

) LSA-I (ي املواد املنخفضة النشاط النـوع     غري املعبأ من  يف حالة الصهاريج وحاويات الشحن و       )ب(
 املعامـل أعـاله يف  ) أ(تضرب القيمة احملددة يف اخلطـوة     ،  )SCO-I ( السطح امللوثةواألجسام  

  ؛١-٣-٥-١-٥املناسب من اجلدول 
 ١,١٣: مثال(عشري  كسر  قرب  ألأعاله  ) ب(و) أ (تني القيمة الناجتة يف اخلطو     صعوداً بتقرَّ  )ج(

  . ميكن اعتبارها صفراً منها،وأي قيمة أقل ٠,٠٥، باستثناء أن القيمة )١,٢تصبح 
غري املعبأ  معامالت الضرب بالنسبة للصهاريج وحاويات الشحن و        :١-٣-٥-١-٥اجلدول 

   املواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطحمن 
  معامل الضرب  )أ(مولةحجم احل

  ١  ٢م١  ≤حجم احلمولة  
  ٢  ٢ م٥ ≤حجم احلمولة  < ٢ م١
  ٣  ٢ م٢٠ ≤ لةحجم احلمو < ٢ م٥

  ١٠  حجم احلمولة  < ٢ م٢٠
  .تقاس أكرب مساحة مقطعية للحمولة  )أ(

 إما جمموع مؤشرات النقـل      باعتباره حيدد مؤشر النقل لكل عبوة شاملة أو حاوية شحن أو وسيلة نقل             ٢-٣-٥-١-٥
الصلبة حيـث ال حيـدد       غري   ارجيةحالة العبوات اخل  عدا   ماة، أو بالقياس املباشر ملستوى اإلشعاع، في      وجودجلميع الطرود امل  

  .جمموع مؤشرات النقل جلميع الطرودباعتباره  النقل هلا إال مؤشر
جمموع مؤشرات أمان احلالة    باعتباره  ة لكل عبوة شاملة أو حاوية شحن        ي أمان احلالة احلرج   مؤشرحيدد    ٣-٣-٥-١-٥

  .  أو وسيلة نقلشحنة مرَسلةات أمان احلالة احلرجية يف ويتبع اإلجراء نفسه يف حتديد مؤشر. ةوجوداحلرجية جلميع الطرود امل
 أو ،II-YELLOW، أو I-WHITE  يف فئـة وحاويات الشحنوات الشاملةـرود والعبـ الطتصنف  ٤- ٣- ٥- ١- ٥

III-YELLOW مع استيفاء االشتراطات التالية٤-٣-٥-١-٥ وفقاً للشروط احملددة يف اجلدول :   
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، كل من مؤشـر النقـل       حاوية الشحن  أو   للطرد أو العبوة الشاملة   يؤخذ يف االعتبار، بالنسبة       )أ(
وحيثما يستوىف مؤشـر النقـل      . وشروط مستوى اإلشعاع السطحي لدى حتديد الفئة املناسبة       

، يصنف الطرد أو العبوة     خمتلفةشرط فئة ما ولكن مستوى اإلشعاع السطحي يستويف شرط فئة           
   هي الفئة األدىن؛I-WHITEوهلذا الغرض تعترب الفئة .  يف الفئة األعلى أو حاوية الشحنالشاملة

  ؛٢-٣-٥-١-٥ و١-٣-٥-١-٥تباع اإلجراءات احملددة يف ا النقل بمؤشرحيدد   )ب(
ساعة، ينقل الطـرد أو العبـوة       / ملي سيفرت  ٢إذا كان مستوى اإلشعاع السطحي أكرب من          )ج(

 ١-٢-٣-٢-٧ أو   ٣-١-٣-٢-٧مبوجب االستخدام احلصري واألحكام الواردة يف        الشاملة
  ، حسبما يناسب؛٣-٣-٣-٢-٧أو 

، باستثناء مـا توجبـه      III-YELLOWيصنف الطرد الذي ينقل مبوجب ترتيب خاص يف الفئة            )د(
   ؛٥-٣-٥-١-٥أحكام الفقرة 

اليت حتتوي على طرود منقولة مبوجب ترتيب خاص يف         الشاملة أو حاوية الشحن      العبوة   تصنف  )ه(
  .٥-٣-٥-١-٥توجبه أحكام الفقرة  ثناء ماباست، III-YELLOWالفئة 

   وحاويات الشحن فئات الطرود والعبوات الشاملة :٤-٣-٥-١-٥اجلدول 
  الشروط

  الفئة أقصى مستوى لإلشعاع عند أي نقطة على السطح اخلارجي  مؤشر النقل
 I-WHITE  ساعة/ ملي سيفرت٠,٠٠٥ال يزيد على   )أ(صفر

يزيد على صفر ولكن ال يزيد      
  )أ(١على 

ساعة ولكن ال يزيد علـى      / ملي سيفرت  ٠,٠٠٥يزيد على   
  ساعة/ ملي سيفرت٠,٥

II-YELLOW 

 ولكن ال يزيـد     ١يزيد على   
  ١٠عن 

 ملي  ٢ساعة ولكن ال يزيد على      / ملي سيفرت  ٠,٥يزيد على   
  ساعة/سيفرت

III-YELLOW 

 ملي  ١٠ساعة ولكن ال يزيد على      / ملي سيفرت  ٢يزيد على     ١٠يزيد عن 
  ساعة/سيفرت

III-YELLOW
)ب(  

  للفقـرة   وفقـاً " صـفر "، ميكن أن تكون القيمة املدونـة هـي          ٠,٠٥إذا كان مؤشر النقل ال يزيد على          )أ(
  ).ج(١-٣-٥-١-٥

  .)٣-٣-٨-١-٧انظر اجلدول ( باستثناء حاويات الشحن ينقل أيضاً مبوجب االستخدام احلصري  )ب(

وافقة السلطة املختصة على التصميم أو على الـشحن،         يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي م         ٥-٣-٥-١-٥
وتنطبق عليها أنواع من املوافقة خمتلفة مع اختالف البلدان املعنية بالشحنة، يكون تصنيف الفئات متوافقا مع شهادة بلد منشأ                   

  .التصميم
  ٧ احملتوية على مواد مشعة من الرتبة أحكام خاصة بالطرود املستثناة  ٤-٥-١-٥
 مقروءة ودائمة، على السطح     بصورة معلَّمة   ٧ احملتوية على مواد مشعة من الرتبة        كون الطرود املستثناة  ت  ١-٤-٥-١-٥

  :اخلارجي للتغليف، بالعالمات التالية
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  ؛"UN" باحلرفني رقم األمم املتحدة مسبوقاً  )أ(
   هوية املرسل أو املرَسل إليه أو كلتا اهلويتني؛يعرِّفما   )ب(
   . كغ٥٠ املسموح هبا إذا كانت تتجاوز الكتلة اإلمجالية  )ج(

 من   املتعلقة باملستندات على الطرود املستثناة احملتوية على مواد مشعة         ٤-٥ال تنطبق اشتراطات الفصل       ٢-٤-٥-١-٥
   : ما يلي، باستثناء٧الرتبة 

 إىل جانـب اسـم    "UN" بـاحلرفني     مسبوقاً  رقم األمم املتحدة   أن يظهر على مستند النقل    جيب    )أ(
، والعالمة املميزة لكل شهادة اعتماد صادرة عـن الـسلطة           ل إليه ل واملرسَ عنوان كل من املرسِ   و

 مثـل وثيقـة الـشحن أو مـستند          ، إذا كان هلا صلة،    )ز (١-٧-٥-١-٤-٥انظر  (املختصة  
 ١-٢-١-٤-٥  اليت تفـي باالشـتراطات الـواردة يف        اجلوي وما شابه من املستندات     الشحن

  ؛٤-٢-١-٤-٥ إىل
) ز( ١- ٧- ٥- ١- ٤- ٥   وتلك الواردة يف٢- ٦- ١- ٤- ٥بق االشتراطات الواردة يف     تنط  )ب(

  صلة؛  ، إذا كان هلا٤- ٧- ٥- ١- ٤- ٥ و٣- ٧- ٥- ١- ٤- ٥و
  .٤- ٤- ٥ و٢- ٤- ٥ يف الواردةتنطبق االشتراطات   )ج(

   . إذا كان هلا صلة،٥- ١٢- ١- ٢- ٢- ٥ و٨- ٥- ١- ٢- ٥تنطبق االشتراطات الواردة يف   ٣- ٤- ٥- ١- ٥
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  ٢-٥الفصل 
  عالمات وبطاقات الوسموضع ال

  وضع العالمات  ١-٢-٥
 ،٢-١-٣ ا هو مـبني يف      مللبضائع اخلطرة وفقاً    انقل  ستخدم يف   ملايوضع على كل طرد االسم الرمسي         ١-١-٢-٥

وجيب أن ال يقل ارتفـاع      . ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة        " UN"  نياحلرفب مسبوقاًورقم األمم املتحدة املقابل     
 تساوي  وأ لتراً   ٣٠اليت ال تزيد سعتها عن      الطرود   مم، باستثناء    ١٢عن  ) UNحرفا  ( املتحدة وكلمة األمم املتحدة      مماألرقم  

،  مـم  ٦ حيث جيب أن ال يقل االرتفاع عن          لتراً ٦٠ واألسطوانات اليت تبلغ سعتها املائية        كغ ٣٠ كتلتها الصافية القصوى  
ويف حالة السلع   .  كغ حيث يكون االرتفاع حبجم مناسب      ٥  كتلتها على  لتر أو  ٥على  اليت ال تزيد سعتها     الطرود   وباستثناء

بضائع الويف حالة   .  إطالقها  وسيلة غري املعبأة، توضع العالمات على كل سلعة، على محالتها أو مقبضها، أو وسيلة ختزينها أو              
توضع لذي يدل على جمموعة التوافق، ما مل        الشعبة واحلرف ا  عالمة  ، توضع أيضاً    S، جمموعة التوافق    ٤-١الشعبة  املدرجة يف   

  :دووفيما يلي مثال لعالمات الطر. 1.4S العبوة بطاقة الوسم على
  Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

  ).٣٢٦٥  رقم األمم املتحدة)كلوريد كابروليل(ال، محضي، عضوي، غ م أ سائل أكّ( 
  .٢٠١٤يناير | كانون الثاين١طبق االشتراطات املتعلقة حبجم عالمات أرقام األمم املتحدة اعتباراً من ت  :حظةمال
  : مبا يلي١-١-٢-٥ يفلطرود ل طلوبةاملعالمات ال مجيع صفتت  ٢-١-٢-٥

  مقروءة؛وتكون ظاهرة للعيان بسهولة   )أ(
  ؛اجدواه بدون اخنفاض حمسوس يف تصمد يف العراء لتقلبات الطقسو  )ب(
  ؛ للونه مباينلوهنا خلفيٍةتكون مكتوبة على السطح اخلارجي للطرد على و  )ج(
ال تكون موضوعة يف نفس املكان مع عالمات طرود أخرى ميكن أن تقلل بدرجة كبرية مـن                 و  )د(

  .جدواها
ـ  ("SALVAGE"العالمة اإلضافية   االحتياطية  أوعية الضغط   االحتياطية و  عبواتال علىتوضع    ٣-١-٢-٥  .)اطياحتي

  . مم١٢عن ) احتياطي ("SALVAGE"وجيب أن ال يقل ارتفاع العالمة 
 .٢٠١٦ يناير/كانون الثاين ١ اعتباراً من )احتياطي( "SALVAGE "ة حبجم عالمقطبق االشتراط املتعلي  :مالحظة

 عالماتالع  توضوالعبوات الكبرية،    لتراً   ٤٥٠سعتها  تجاوز  اليت ت للسوائب    الوسيطة احلاويات يف حالة   ٤-١-٢-٥
  .قابلنيت م منهاعلى جانبني

  املواد املشعةأحكام خاصة بوضع عالمات   ٥-١-٢-٥
 املرسل أو املرسل عيني هوية وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة مع تمقروءة طرد عالمة كلتوضع على     ١-٥-١-٢-٥

 عيني هوية مع ت الشاملةارجي للعبوة وثابتة على السطح اخلمقروءة عالمة عبوة شاملة كلتوضع على  و.كليهماإليه أو 
  .ية بوضوحئ، ما مل تكن عالمات مجيع الطرود داخل العبوة الشاملة مركليهما  ل إليه أول أو املرَساملرِس
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 . ١-٤-٥-١-٥ طبقاً ملا هو مبيَّن يف ٧ احملتوية على مواد مشعة من الرتبة ُتعلَّم الطرود املستثناة  ٢-٥-١-٢-٥

 كغ عالمة مقروءة وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة         ٥٠ ة اإلمجالي كتلتهتجاوز  تكل طرد   توضع على     ٣-٥-١-٢-٥
  . اإلمجالية املسموح هباةكتلال تبني
  : التاليةواصفاتاملل طرد ُتستوىف يف ك  ٤-٥-١-٢-٥

ـ  IP-3 من النوع  ، أو IP-2من النوع    ، أو IP-1 من النوع الطرود   يف  )أ(  عالمـة  ى الطـرد ، توضع عل
أو " TYPE IP-2"أو " TYPE IP-1"وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة حتمل الوصـف  مقروءة 

"TYPE IP-3 "؛ما يناسبحسب  
 عالمة مقروءة وثابتة على السطح اخلارجي للعبـوة         ى الطرد ، توضع عل  Aمن النوع   يف الطرود     )ب(

  ؛"TYPE A"حتمل الوصف 
 عالمة مقروءة وثابتة    ى الطرد ، توضع عل  Aع  ، أو النو  IP-3، أو النوع    IP-2النوع  يف الطرود من      )ج(

 لبلد التـصميم ) VRI Code(على السطح اخلارجي للعبوة حتمل شفرة التسجيل الدويل للمركبة 
  . لبلد منشأ التصميمالسلطة املختصةحتددها للعبوة أخرى متييز ة  أو أي عالمصانعاسم الإما و

 ١- ٢- ٥- ١- ٥وجب واحدة أو أكثر من الفقرات       مب اعتمدتصميم  مطابق ل كل طرد   توضع، على     ٥-٥-١-٢-٥
 مقروءة وثابتـة علـى       عالمةٌ ٢- ٢٤- ٤- ٦ و ٧- ٢٣- ٤- ٦ إىل   ٤- ٢٣- ٤- ٦ و ٤- ٢٢- ٤- ٦ إىل   ١- ٢٢- ٤- ٦و

  :السطح اخلارجي للعبوة تبني ما يلي
   السلطة املختصة لذلك التصميم؛عّينتهاالعالمة املميزة اليت   )أ(
  ذلك التصميم؛بق مع تتطالتمييز كل عبوة وحيد رقم مسلسل و  )ب(
 TYPE"أو " TYPE B(U) "عالمـة توضع ، C أو B(M) أو B(U)طرد من النوع تصميم حالة ويف   )ج(

B(M)"  أو TYPE C"؛  
، توضع على السطح اخلارجي للوعاء      C أو   B(M) أو   B(U) تصميم الطرود من النوع   لمطابق  كل طرد     ٦-٥-١-٢-٥

 أو بوسيلة أخرى مقاومة لتأثريات      اخلتم واضحة بالنقش البارز أو       عالمةٌ ،ريق واملاء  املقاوم لتأثريات احل    الذي حيتويه،  اخلارجي
  .أدناهاملبني الثالثي الوريقات رمز الاحلريق واملاء حتمل 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

165 

 ١-٢-٥الشكل 

  ةـرة مركزيـالرمز األساسي الثالثي الوريقات وتقوم أبعاده على دائ
   مم٤هو  Xمة  األدىن املسموح به لقياحلجمويكون . Xبنصف قطر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موجودة داخل أوعية أو مواد تغليف وتنقـل مبوجـب         SCO-Iأو   LSA-I  من النوع  حيثما تكون مادة    ٧-٥-١-٢-٥
، توضع على السطح اخلارجي هلذه األوعية أو مواد التغليف          ٤-٢-٩-١-٤ به يف    سموحاالستخدام احلصري على النحو امل    

  .ما يناسب، حسب"RADIOACTIVE SCO-I"أو " RADIOACTIVE LSA-I"عالمة املادة املشعة 
 للتصميم أو الشحن من السلطة املختصة، وتنطبق        يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتماداً         ٨-٥-١-٢-٥

  .ميمعليها أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يلزم أن تكون العالمات متفقة مع شهادة اعتماد بلد منشأ التص
  أحكام خاصة بوضع عالمات للمواد اليت تتسم بأخطار بيئية  ٦-١-٢-٥
رقما األمـم املتحـدة      (٣-٩-٢الطرود اليت حتتوي على مواد خطرة على البيئة، وتفي مبعايري الفرع              ١-٦-١-٢-٥

  .ئحةما مل حيدد خالف ذلك يف هذه الال، "مادة خطرة على البيئة"، حتمل بصورة دائمة عالمة )٣٠٨٢ و٣٠٧٧
  وتستوىف شـروط   . ١-١-٢-٥ إىل جانب العالمات املطلوبة يف       البيئةعلى  توضع عالمة املادة اخلطرة       ٢-٦-١-٢-٥
  .٤-١-٢-٥ و٢-١-٢-٥
 . ٢-٢-٥مطابقة للعالمة املبينة يف الشكل " البيئةمادة خطرة على "تكون عالمة   ٣-٦-١-٢-٥
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  ٢-٢-٥الشكل 
  
  
  
  
  

  
 

 "البيئةمادة خطرة على "عالمة 

أسود على خلفية بيضاء    ) السمكة والشجرة (ويكون الرمز   ° ٤٥وتكون العالمة بشكل مربع قائم بزاوية         
 وميكن  . مم ٢مم، ويكون العرض األدىن للخط املكون للمربع        ١٠٠×  مم   ١٠٠وتكون األبعاد الدنيا    . أو مغايرة بصورة مناسبة   
وإذا مل تكن األبعاد    .  أن تظل العالمة ظاهرة للعيان      اخلط إذا تطلب حجم الطرد ذلك، شريطة       خفض األبعاد أو مساكة   

 .حمددة، جيب أن تكون مجيع العناصر بتناسب تقرييب مع العناصر املبينة

 املتعلقة بـأن    اتشتراطاال باإلضافة إىل أي من      ٢-٢-٥ وضع بطاقات الوسم الواردة يف       أحكامطبق  ت  :١ ظةحمال
  .على البيئةعالمة املواد اخلطرة الطرود حتمل 

 الطبعة املنقحة السابعة     من ٣- ٦- ١- ٢- ٥الواردة يف الفقرة      األحكام تطبيق يف     االستمرار جيوز  :٢مالحظة 
  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت 

  أسهم االجتاه  ٧-١-٢-٥
  :، فإن٢-٧-١-٢-٥باستثناء ما ورد يف   ١-٧-١-٢-٥

  العبوات اجملمعة اليت حتتوي عبواهتا الداخلية على بضائع خطرة سائلة؛   •
  والعبوات املفردة املزودة بوسائل تنفيس؛   •
  وأوعية التربيد املخصصة لنقل غازات مسيلة مربدة؛  •

ـ  ال املنظمـة متيز بوضوح بأسهم اجتاه مماثلة للشكل املبني أدناه، أو بأسهم تفي مبواصفات معيار                ةدولي
وتظهر أسهم االجتاه على جانبني عموديني متقابلني من جوانب الطرد، وتكون متجهة            . ISO 780:1997رقم   لتوحيد املقاييس، 

أما رسم . ، حبجم جيعلها ُتقرأ بوضوح، ويتناسب مع حجم الطرد مستطيالًوترسم أسهم االجتاه رمساً. إىل فوق بشكل صحيح
  .ختياريإطار مستطيل حول السهم فهو أمر ا
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  ٤- ٢- ٥الشكل   ٣- ٢- ٥الشكل 
  
  
  
  
  

  .سهمان أسودان أو أمحران على خلفية بيضاء أو خلفية مباينة مناسبة
  رسم إطار مستطيل اختياري

  .مجيع العناصر بتناسب مالئم مع العناصر املبينةجيب أن تكون 

  : على ما يلياالجتاهال يشترط وضع أسهم   ٢-٧-١-٢-٥
  ؛)أوعية التربيد( حتتوي على أوعية ضغط باستثناء األوعية القّرّية العبوات اخلارجية اليت  )أ(
 سـعة كـل     زأو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على بضائع خطرة يف عبوات داخلية ال تتجاو              )ب(

متـصاص   مل ومزوَّدة مبادة ماصة بني العبوات الداخلية واخلارجية مبقدار يكفـي ال            ١٢٠ منها
   ؛احملتويات السائلة بالكامل

 يف أوعية أولية ال تتجـاوز       ٢-٦أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على مواد معدية من الشعبة             )ج(
   مل؛٥٠سعة كل منها 

 اليت حتتوي على مواد مشعة      C أو   B(M) أو   B(U)أو   A أو   IP-3 أو   IP-2أو العبوات من النوع       )د(
  ؛ ٧من الرتبة 

احملكمة اإلغالق ملنع التسرب من مجيع االجتاهـات        و أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على سلع        )ه(
  ؛)، إخلورذاذات األيروسوالتمثل الكحول أو الزئبق يف موازين احلرارة (

أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على بضائع خطرة يف عبوات داخلية حمكمة اإلغالق ال تتجاوز                 )و(
   . مل٥٠٠سعة كل منها 

 هلذا املقطع الفرعي أسهم ألغراض أخرى غري بيان االجتاه           مييز بعالمات وفقاً   الذيال توضع على الطرد       ٣-٧-١-٢-٥
  .الصحيح للطرد

  عالمة الكمية املستثناة  ٨-١-٢-٥
كميات مستثناة بالعالمات املنصوص عليهـا يف        على   اخلطرةُتعلَّم الطرود اليت حتتوي من املواد         

  .٤- ٥- ٣الفرع 

 أو
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  بطاقات الوسم  ٢-٢-٥
   بطاقات الوسمأحكام وضع  ١-٢-٢-٥
غري أنه ميكن عند االقتضاء وضع عالمات أو رمـوز          . تتعلق هذه األحكام أساساً ببطاقات وسم اخلطر        :ظةحمال

كاستخدام رمز على شكل مظلة لبيان ضرورة احملافظة علـى     (مناولة أو ختزين الطرد      اليت تتخذ أثناء     إضافية تبني االحتياطات  
  .)الطرد جافاً

 ١لنمـاذج   ستوفية ملواصفات ا  مواألخطار اإلضافية   قات الوسم اليت تبني األخطار األساسية       تكون بطا   ١-١-٢-٢-٥
 هـي   )مادة متفجـرة  ( "EXPLOSIVE"املشار إليها بعبارة    األخطار اإلضافية    بطاقة وسم و. ٢-٢-٢-٢-٥ املبينة يف    ٩ إىل

  .١النموذج 
 اخلطرة، تثبت عليها بطاقة وسم لرتبة اخلطر تبني         يف قائمة البضائع  بشكل حمدد    سلع أو مواد     ردحيثما ت   ٢-١-٢-٢-٥

  من قائمـة   ٤ي خطر مبني برقم رتبة أو شعبة يف العمود          ألبطاقة وسم خلطر إضايف      وتثبت أيضاً    ،٣ يف العمود    بنياخلطر امل 
 ٤يرد يف العمـود      قد تقتضي أيضاً بطاقة خطر إضايف حيثما ال          ٦ة املبينة يف العمود     اصاخلم  احكاأل غري أن . البضائع اخلطرة 

  .بطاقة خطر إضايف حيثما يبني هذا اخلطر يف قائمة البضائع اخلطرةاشتراط خطر إضايف أو قد تعفي من 
 مـن   ٢-٣قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف الفصل       إذا خلت   ،  ١-٣-١-٢-٢-٥ ورد يف    ماباستثناء    ٣-١-٢-٢-٥

.  املقـصودة  لتعيني رتبة اخلطر األساسـي للبـضائع       ٠-٢صل   تستويف تعريف أكثر من رتبة، تستخدم أحكام الف        ذكر مادة 
ر اإلضافية أيضاً على اخط، تستخدم بطاقات وسم لأل اليت يتم تعيينهاوباإلضافة إىل بطاقة الوسم املطلوبة لرتبة اخلطر األساسي   

  .النحو املبني يف قائمة البضائع اخلطرة
 إذا كانت السمية    ٨مواد الرتبة   طرود اليت حتتوي على     ل ل ١-٦وسم خبطر إضايف طبقاً للنموذج      ال يلزم     ١-٣-١-٢-٢-٥

طرود اليت حتتـوي    ل على ا  ١-٤وضع بطاقة خطر إضايف طبقاً للنموذج       زم  ـوال يل .  األنسجة يفتنشأ فقط من التأثري املدمر      
  .٢-٤مواد الشعبة على 
   ذات األخطار اإلضافية٢بطاقات وسم غازات الرتبة   ٤-١-٢-٢-٥

  الشعبة
 ارـايف أو األخطـ اإلضرـاخلط

  اخلطر األساسي بطاقة وسم  ٢-٢اإلضافية املبينة يف الفصل 
اإلضايف   اخلطروسم اتبطاق

  األخطار اإلضافية أو
  ال شيء  ١-٢  ال شيء  ١-٢
  ال شيء  ٢-٢  ال شيء  ٢-٢

  ١-٥  ٢-٢  ١-٥  
  ال شيء  ٣-٢  ال شيء  ٣-٢

  ١-٢  ٣-٢  ١-٢  
  ١-٥  ٣-٢  ١-٥  
  ٨، ١-٥  ٣-٢  ٨، ١-٥  
  ٨  ٣-٢  ٨  

  ٨، ١-٢  ٣-٢  ٨، ١-٢  
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، )محـراء ( ١-٢، واحدة للغازات اللهوبة يف الـشعبة  ٢ منفصلة للرتبة  وسم ثالث بطاقات  خصصت  ٥-١-٢-٢-٥
. )بيـضاء ( ٣-٢ وواحدة للغازات السمية يف الـشعبة        )خضراء( ٢-٢وواحدة للغازات غري اللهوبة غري السمية يف الشعبة         

  إضافية، تستخدم بطاقات وسم وفقـاً       أخطار  يتسم خبطر أو عدة    ٢ة أن أحد غازات الرتبة      وحيثما تبني قائمة البضائع اخلطر    
  .٤-١-٢-٢-٥للجدول املبني يف 

 : تستويف كل بطاقة وسم االشتراطات التالية ،٢-١-٢-٢-٢-٥باستثناء ما ورد يف   ٦-١-٢-٢-٥

ل، إذا كانت أبعـاد      الرمسي املستخدم يف النق    االسمتوضع على نفس سطح الطرد بالقرب من          )أ(
  الطرد كافية لذلك؛

 أي  وال بـالعبوة  أو ملحـق      من العبوة  توضع على العبوة حبيث ال يغطيها أو حيجبها أي جزء         و  )ب(
  بطاقة أو عالمة أخرى؛

  . جنباً إىل جنبضايفاخلطر اإلساسي واأللخطر لطلوبة املتوضع بطاقة الوسم و  )ج(
 احلجم حبيث ال ميكن تثبيت بطاقة الوسم عليـه بطريقـة             الطرد غري منتظم الشكل أو صغري      وإذا كان   

  . ربط بطاقة الوسم بالطرد بطريقة مأمونة بشريط أو أية وسيلة مناسبة أخرىميكنرضية، ُم
على جـانبني    والعبوات الكبرية     لتراً ٤٥٠احلاويات الوسيطة اليت تتجاوز سعتها      سم  ضع بطاقات و  تو  ٧-١-٢-٢-٥
   . منهاقابلنيتم
  .تثبت العالمات على سطح لونه مباين  ٨-١-٢-٢-٥
  عبوات املواد الذاتية التفاعل بطاقات وسملأحكام خاصة   ٩-١-٢-٢-٥

يف حالة ) ١النموذج  ()مادة متفجرة( "EXPLOSIVE"عليها  يكتب  توضع بطاقة دالة على خطر إضايف         
عبوة حمددة ألن بيانات    يف  الستغناء عن هذه البطاقة      ما مل تسمح السلطة املختصة با      )B( ‘باء‘املواد الذاتية التفاعل من النوع      

  . هلا سلوك انفجارياالختبار أثبتت أن املادة الذاتية التفاعل يف هذه العبوة ليس
   أحكام خاصة لبطاقات وسم لألكاسيد الفوقية العضوية  ١٠-١-٢-٢-٥

فوقية عـضوية   سيد  أكاعلى   على الطرود اليت حتتوي      )٢-٥النموذج  ( ٢-٥تثبت بطاقة وسم الشعبة       
 هذه البطاقة أيضاً أن املادة      وتعين). F( ‘واو‘ أو   ،)E (‘اءه‘ أو   ،)D (‘دال‘ أو   ،)C (‘جيم‘ أو   ،)B (‘باء‘ األنواعمصنفة يف   

 )سـائل هلـوب  (" FLAMMABLE LIQUID" يفمل عالمة اخلطر اإلضاحتوسم وضع بطاقة قد تكون هلوبة، ولذلك ال يلزم 
  :إىل ذلك، توضع بطاقات األخطار اإلضافية التاليةوباإلضافة . )٣النموذج (

 لألكاسيد الفوقية العضوية    )١النموذج   ()ةمتفجرمادة  (" EXPLOSIVE" بطاقة اخلطر اإلضايف    )أ(
، ما مل تسمح السلطة املختصة بعدم وضعها على طرد حمـدد ألن بيانـات   )B( ‘باء‘من النوع  

  ؛عبوة الهي ليس له سلوك انفجاري يف هذاالختبار قد أثبتت أن األكسيد الفوقي العضو
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 عند استيفاء معايري جمموعـة      )٨النموذج رقم    ()الأكّ( "CORROSIVE"بطاقة اخلطر اإلضايف      )ب(
  .٨ للرتبة II أو Iالتعبئة 

  أحكام خاصة لبطاقات وسم طرود املواد املعدية   ١١-١-٢-٢-٥
 بطاقة وسم أخرى    ةمل طرود املواد املعدية أي    ، حت )٢-٦النموذج  ( األساسي   باإلضافة إىل بطاقة اخلطر      

  . حمتويات الطردطبيعةتقتضيها 
  ةأحكام خاصة لبطاقات وسم املواد املشع   ١٢-١-٢-٢-٥
، كل طرد   ١- ٥- ١- ١- ٣- ٥  ملا هو وارد يف    وفقاًحالة استخدام بطاقات الوسم الكبرية      باستثناء    ١- ١٢- ١- ٢- ٢- ٥

) 7A(لف  أ ٧  املنطبقة النماذجستويف مواصفات   تبطاقات وسم    ملحتمشعة  مواد  على   وحاوية شحن حتتوي     شاملةوعبوة  
 الـسطح اخلـارجي     من وتثبت بطاقات الوسم على جانبني متقابلني        .املناسبةفئة  لل تبعاً،  )7C(يم  ج ٧أو  ) 7B(اء  ب ٧أو  

 حتمـل مادة مشعة   لى  عكل عبوة شاملة حتتوي     و. للطرد أو على السطح اخلارجي جلميع اجلوانب األربعة حلاوية الشحن         
ضافة إىل ذلك، علـى  إلوبا. شاملةلعبوة اللطرد أو ال السطح اخلارجي   من على جانبني متقابلني     ، تعريف على األقل بطاقيت  

 األحكـام   املواد االنشطارية املستثناة مبوجـب     غريمواد انشطارية،   على  كل طرد أو عبوة شاملة أو حاوية شحن حتتوي          
؛ وتثبت هذه البطاقات، حيثما     )7E( هاء   ٧لنموذج  ستوفية ملواصفات ا  ضع بطاقات وسم م    تو ،٥- ٣- ٢- ٧- ٢ الواردة يف 

ال تغطي  جيب أ و. )7C(يم  ج ٧أو  ) 7B(اء  ب ٧أو  ) 7A(لف  أ ٧تستويف النماذج املنطبقة     البطاقات اليت ينطبق ذلك، جبوار    
  .م ال تتصل باحملتويات بطاقات وسةغطى أيرتع أو ُتوُتـ. ١- ٢- ٥بطاقات الوسم العالمات املبينة يف 

ـ  ٧أو  ) 7A(لف  أ ٧  املنطبقة ستكمل كل بطاقة وسم مطابقة للنماذج     ُت  ٢-١٢-١-٢-٢-٥ ـ  ٧أو  ) 7B(اء  ب  )7C(يم  ج
  :التالية باملعلومات

  :احملتويات  )أ( 
، باستثناء املـواد    ١-٢-٢-٧-٢ اجلدول   كما يرد يف   املشعة   )النويدات( النويدة   )أمساء(اسم    '١'

LSA-I  أمساء ويف حالة خماليط النويدات املشعة، تدرج     . خدام الرموز املبينة يف اجلدول    ، مع است  
 جمموعـة املـواد املنخفـضة       وتوَرد أمساء . حيز الكتابة النويدات األشد تقييداً بقدر ما يسمح       

 النويــدة   )أمسـاء (بعـد اسـم     ) SCO(أو األجسام امللوثة السطح     ) LSA(النشاط النوعي   
 "SCO-I" و "LSA-III" و "LSA-II"وتستخدم هلذا الغرض املـصطلحات      .  املشعـة )النويدات(
  ؛"SCO-II"و

هو كل ما يلـزم     " LSA-I "االختصار، يكون   LSA-Iيف حالة املواد املنخفضة النشاط النوعي         '٢'
   اسم النويدة املشعة؛وال ضرورة لذكربيانه؛ 

مـع رمـز   نه بوحدات البكريـل  أقصى نشاط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً ع      : النشاط  )ب( 
ويف حالـة املـواد     . )١-٢-٢-١انظـر   ( )SI(النظام الدويل للوحـدات     املناسب يف    البادئة

 عنـها   معبَّـراً  االنشطارية للنويدات الكتلة اإلمجالية االنشطارية، قد تستخدم بدالً من النشاط       
  ، أو مضاعفاته؛)غ(الغرام ب
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املبينني " النشاط"و" احملتويات "ابند، جيب أن يتضمن     شحنة وحاويات ال  شامللعبوات ال يف حالة ا    )ج(
 )ب (٢-١٢-١-٢-٢-٥ و )أ( ٢-١٢-١-٢-٢-٥ بطاقة الوسم املعلومات املطلوبة يف    على  
 عدا أنـه    ، الشحن  أو حاوية  لشاملة وجتمع معاً للمحتويات اإلمجالية للعبوة ا      ، على التوايل  أعاله،

 على بطاقـات    ،)انظر مستندات النقل  (" See Transport Documents"ميكن أن تكتب عبارة     
محوالت خمتلطة من طرود حتتوي     على  ة أو حاويات الشحن اليت حتتوي       شاملوسم العبوات ال  

  ؛خمتلفةعة ـنويدات مشعلى 
ال يلزم بيـان    ( ٢- ٣- ٥- ١- ٥ و ١- ٣- ٥- ١- ٥الرقم احملدد وفقاً للفقرتني     : مؤشر النقل   )د(

 ).I-WHITE مؤشر للنقل يف حالة الفئة

 )CSI( احلرجيـة     احلالـة  ببيان مؤشر أمان   )7E( هاء   ٧تستكمل كل بطاقة وسم مطابقة للنموذج         ٣- ١٢- ١- ٢- ٢- ٥
 وتطبق يف البلدان اليت تعربها أو تنقل إليها الشحنة، أو الـوارد يف             اليت تصدرها السلطة املختصة   االعتماد  يف شهادة     الوارد

  .٣- ١١- ٤- ٦ أو ٢- ١١- ٤- ٦
 هاء  ٧حتمل بطاقة الوسم املستوفية  للنموذج       جيب أن   ة وحاويات الشحن،    شامللعبوات ال  ا ة حال يف  ٤- ١٢- ١- ٢- ٢- ٥
)7E(   احلرجيةاحلالة   أمان   مؤشرات جمموع )CSI (   ـ ا  هذهاملتعلقة جبميع الطرود اليت حتتويها  أو حاويـات  شاملةلعبوات ال

  .الشحن
 للتصميم أو الشحن من الـسلطة املختـصة،         داًيف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتما         ٥- ١٢- ١- ٢- ٢- ٥

  . وتنطبق عليها أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يكون الوسم وفقاً لشهادة اعتماد بلد منشأ التصميم
  أحكام تتعلق ببطاقات الوسم  ٢- ٢- ٢- ٥
 مناذج ، والرموز والشكل العاماللونطابق من حيث كما ت ،املقطعتستويف بطاقات الوسم أحكام هذا   ١- ٢- ٢- ٢- ٥

  .٢- ٢- ٢- ٢- ٥البطاقات املبينة يف 
 خبط خارجي متقطع حسبما هو وارد       ٢- ٢- ٢- ٢- ٥عند االقتضاء، حتدد بطاقات الوسم املبينة يف          :مالحظة

  .وال يشترط ذلك عندما يرسم الوسم على خلفية لوهنا مباين. ١- ١- ٢- ٢- ٢- ٥يف 
 .٢- ٢- ٥لنحو املبني يف الشكل تشكل بطاقات الوسم على ا  ١- ١- ٢- ٢- ٢- ٥
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  ٥- ٢- ٥الشكل 

  

  

  

  

  

  الشعبة/بطاقة وسم الرتبة

  .، جيب أن يبني رقم الشعبة يف الركن األسفل٢-٥ و١-٥ أو الشعبتني ،يف حالة الرتبة  *
  .اإلضافية يف النصف السفلي احلروف/األرقام/أن يبني النص) اًإذا كان اختياري(أو ميكن ) اًلزاميإذا كان إ(جيب   **

 هاء، ٧، ويف حالة النموذج ٦-١ و٥-١ و٤-١جيب أن يبني رمز الرتبة أو الشعبة، أو رقم الشعبة يف حالة الشعب   ***
)7E ( كلمة"FISSILE") يف النصف العلوي) انشطاري.  

  .يرسم الوسم على خلفية لوهنا مباين، أو حيدد خبط خارجي متقطع أو متصل  ١- ١- ١- ٢- ٢- ٢- ٥
 أبعـاده ال تقـل    ،  )على شكل معني   (°٤٥اقات الوسم على شكل مربع مرسوم بزاوية        تكون بط   ٢-١-١-٢-٢-٢-٥
 مم ٥ويكون هبا خط على مسافة .  مم٢ داخل احلافة عن  الذي يشكل املربعوال يقل مسك اخلط  مم،١٠٠ × مم ١٠٠ عن

يف النصف األسفل يكون هبا خط      ويف اجلزء األعلى من بطاقة الوسم يكون اخلط بنفس لون الرمز، و           . داخل احلافة ومواز هلا   
  . وإذا مل تكن األبعاد حمددة، جيب أن تكون مجيع العناصر بتناسب تقرييب مع العناصر املبينة.رقم الرتبة أو الشعبةبنفس لون 

ميكن تقليل أبعاد الطرد إذا اقتضى حجم الطرد ذلك، شريطة أن تبقى الرموز والعناصر األخـرى                  ٣-١-١-٢-٢-٢-٥
 مم داخل الوسم، وأن يبقى السمك األدىن للخـط          ٥على مسافة   وجيب أن يبقى اخلط داخل احلافة       . بوضوحللوسم مرئية   
 .٢-١-٢-٢-٢-٥وجيب أن متتثل أبعاد األسطوانات ألحكام الرقم .  مم٢داخل احلافة 

لسابعة  من الطبعة املنقحة ا    ١-١-٢-٢-٢-٥تطبيق األحكام الواردة يف الفقرة      يف     االستمرار   جيوز  :مالحظة
ويف حال طبق   . ٢٠١٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت           

 كـانون   ٣١ قبل   ٣-١-١-٢-٢-٢-٥ و ٢-١-١-٢-٢-٢-٥ و ١-١-١-٢-٢-٢-٥ذلك، فإنه ال ميكن تطبيق أحكام       
  .٢٠١٦ديسمرب /األول

    

 

  مم٥
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 شكلها واجتاهها ووسـائل تثبيتـها لتـأمني         حبكم،  ٢للرتبة  احملددة  نات  جيوز أن حتمل األسطوا     ٢- ١- ٢- ٢- ٢- ٥
  لتوحيد املقاييس، رقمة الدولياملنظمةوفقاً ملعيار  أصغر حبجم، ولكن الفرعللبطاقات املبينة يف هذا ثلة ابطاقات مم  نقلها،

ISO 7225:2005       وز أن تتراكب بطاقات الوسم إىل       وجي . هذه األسطوانات  من )الكتف(لوضعها على اجلزء غري األسطواين
ـ " بطاقات التحذير- أسطوانات الغاز  "أنـبش ISO 7225: 2005احلد الذي يسمح به املعيار الدويل  ع ـ، غري أنه يف مجي

  .واضحةاحلاالت تبقى بطاقات الوسم اليت متثل اخلطر الرئيسي واألرقام ظاهرة كلياً للعيان والرموز 
، حيتوي النصف األعلى من البطاقة علـى   ٦-١ و ٥-١ و ٤-١ الوسم احملددة للشعب     باستثناء بطاقات   ٣-١-٢-٢-٢-٥

 ٨ أو   ٧ أو   ٦ أو   ٢-٥  أو ١-٥  أو ٤ أو   ٣ أو   ٢ أو   ١الرمز التصويري، وحيتوي النصف األسفل على رقم الرتبة أو الشعبة،           
على سبيل  (عبارة تبني رتبة اخلطر     وجيوز أن تشتمل بطاقة الوسم على نص مثل رقم األمم املتحدة أو             . االقتضاء حسب   ٩أو  

، شريطة أن ال حيجب النص عناصر الوسم الالزمة األخرى          ٥-١-٢-٢-٢-٥وفقاً ملا هو وارد يف      ") قابلة لالشتعال "املثال  
  .أو ينتقص منها

        يف النصف األسفل من بطاقات وسم      ، إضافة إىل ذلك،   يكتب ،٦-١ و ٥-١ و ٤-١ الشعب   باستثناء  ٤-١-٢-٢-٢-٥
 ٥-١ و٤-١أما بطاقات الـشعب  . واحلرف الدال على جمموعة التوافق للمادة أو للسلعة   رقم الشعبة  ، فوق رقم الرتبة،   ١رتبة  ال
  يشترط وال. احلرف الدال على جمموعة التوافق    و  رقم الرتبة   فإهنا تبني يف النصف األعلى رقم الشعبة ويف النصف األسفل          ٦-١و

هـذه  فـإن   ،هلذه البضائعوضع بطاقة    يف حالة اشتراط     ولكن. ٤-١يف الشعبة    ،)S ("ق" موعة التوافق جملوسم  وضع بطاقة   
  .٤-١لنموذج تكون مطابقة لالبطاقة 

الرمـز  حتت  ، يقتصر أي نص يدرج يف الفراغ املوجود         ٧الرتبة  مواد  بطاقات   غري ،بطاقاتيف مجيع ال     ٥-١-٢-٢-٢-٥
  .وضح طبيعة األخطار واالحتياطات الواجبة أثناء املناولة على التفاصيل اليت ت) رقم الرتبة أو الشعبةغري(
  :تكون الرموز والنصوص واألرقام باللون األسود يف مجيع البطاقات باستثناء   ٦-١-٢-٢-٢-٥

   ورقم الرتبة باللون األبيض؛)إن وجد(، حيث يكتب النص ٨بطاقات مواد الرتبة   )أ(
 ميكن أن تكون الرموز     وبالتايلأو محراء أو زرقاء،     خضراء  كلها   تهاخلفياليت تكون   البطاقات  و  )ب(

  ؛والكتابة باللون األبيض

  ، حيث يكون الرمز مبيناً باللون األبيض؛٢-٥وبطاقة وسم الشعبة   )ج(
زجاجية لغـازات   الش  يطاراخل و األسطواناتعلى  وضوعة  ، امل ١-٢ مواد الشعبة     وسم وبطاقات  )د(

  .لون خلفية الوعاء إذا كان التباين كافياًالنفط املسيَّلة، حيث جيوز أن تبيَّن ب

   .جدواها  يفملحوظ بدون اخنفاض  الوسم أن تصمد يف العراء لتقلبات الطقسمجيع بطاقاتُيفَتَرض يف   ٧-١-٢-٢-٢-٥
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  مناذج بطاقات الوسم  ٢-٢-٢-٢-٥
  ١الرتبة 
  السلع املتفجرة و أاملواد

  

 

  

  ١الوسم 
  ١-٣ و١-٢ و١-١الشعب 

   يف الزاوية السفلى‘١‘برتقالية؛ الرقم : أسود؛ اخللفية): تنفجرقنبلة (الرمز 

 

   

 

  )٤- ١ وسمال( 
 ٤- ١الشعبة 

  )٥- ١ وسمال(
 ٥- ١الشعبة 

  )٦- ١ وسمال(
 ٦- ١الشعبة 

 

يف حالة ( مم مساكة ٥ مم ارتفاع و٣٠برتقالية؛ تكون أحجامها حنو خلفية األرقام سوداء على 
   يف الركن األسفل‘١‘؛ يكتب الرقم ) مم١٠٠×  مم ١٠٠استخدام بطاقة 

  ."explosive" يترك شاغراً إذا كانت املادة اليت تشكل اخلطر اإلضايف مادة متفجرة -مكان كتابة رقم الشعبة   **
  ."explosive"ة يترك شاغراً إذا كانت املادة اليت تشكل اخلطر اإلضايف مادة متفجر -مكان كتابة رقم جمموعة التوافق   *
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  ٢الرتبة 
  الغازات

    

  )١- ٢ وسمال(
  ١-٢الشعبة 

هو   باستثناء ما(أسود أو أبيض؛ ): هلب(غازات هلوبة، الرمز 
محراء؛ خلفية على )) د (٦-١-٢-٢-٢-٥منصوص عليه ىف 

  ىف الركن االسفل‘٢‘يكتب الرقم 

  )٢- ٢ وسمال(
  ٢-٢الشعبة 

أسود أو ): اسطوانة غاز(غازات غري هلوبة، غري مسية، الرمز 
  يف الركن األسفل‘٢‘ الرقمخضراء؛ يكتب خلفية أبيض على 

  ٣الرتبة 
  السوائل اللهوبة

   

  )٣- ٢ وسمال(
  ٣- ٢الشعبة 

  غازات مسية
  خلفيةأسود على ): مججمة على عظمتني(الرمز 

  يف الركن األسفل‘٢‘بيضاء؛ يكتب الرقم 

  )٣ وسمال(
  محراء؛خلفية أسود أو أبيض على ): هلب(الرمز 

  يف الركن األسفل‘٣‘ الرقم يكتب

  ٤الرتبة 
  
  
  
  

  )٣- ٤ وسمال(
  ٣- ٤الشعبة 

مواد تطلق غازات هلوبة إذا المست املاء، الرمز 
زرقاء؛ يكتب خلفية أسود أو أبيض على ): هلب(

  يف الركن األسفل‘٤‘الرقم 

  )٢- ٤ وسمال(
  ٢- ٤الشعبة 

): هلب(املواد الذاتية االشتعال، الرمز 
) النصف األعلى (اءبيضخلفية أسود على 
؛ يكتب )النصف األسفل(ومحراء 
   يف الركن األسفل‘٤‘ الرقم

  )١-٤ وسمال(
  ١-٤الشعبة 

): هلب(املواد الصلبة اللهوبة، الرمز 
بيضاء خمططة باألمحر؛ خلفية أسود على 

  األسفل  يف الركن‘٤‘يكتب الرقم 
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  ٥الرتبة 
  
  
  
  

  )٢- ٥ (وسمال
  ٢- ٥الشعبة 

  أكاسيد فوقية عضوية
النصـف : لفيةأسـود أو أبيض؛ اخل): هلب(لرمز ا

 ٢- ٥ يكتب الرقمالعلوي أمحر؛ النصف السفلي أصفر؛ 
  يف الركن األسفل

  )١-٥ وسمال(  
  ١-٥الشعبة 

  مواد مؤكسدة
صفراء؛ خلفية أسود على ): هلب فوق دائرة(الرمز 

   يف الركن األسفل١-٥الرقم  يكتب

  ٦الرتبة 
  
  
  
  

  )١-٦ وسمال(  
  ١-٦ الشعبة
   سامةمواد

 اخللفيةأسـود، ):  املتقاطعتانوالعظمتاناجلمجمة (الرمـز 
  يف الركن األسفل‘٦‘بيضاء؛ يكتب الرقم 

  

  
  
  

  
  )٢-٦ وسمال(  

  ٢-٦الشعبة 
  مواد معدية

يف "، و‘مادة معدية‘:  قد يكتب فيهوسمالنص السفلي من ال
ز ، الرم"حالة الضرر أو التسرب ُتبلغ سلطات الصحة العامة فوراً

بيضاء؛ : اخللفيةوالكتابة باللون األسود؛ ) ثالثة أهِّلة يف دائرة(
   يف الركن األسفل‘٦‘يكتب الرقم 
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  ٧الرتبة 
  املواد املشعة

  
  
  
  

  )باء ٧ وسمال(
   بطاقة صفراء-٢الفئة 

  ) جيم٧الوسم (
   بطاقة صفراء-٣الفئة 

  ؛)النصف األسفل(وبيضاء ) النصف األعلى(ء وحافة بيضاء صفراخلفية أسود على ): ورقة الربسيم(الرمز 
  :باألسود يف النصف األسفل) إجباري(يكتب نص 
  "RADIOACTIVE) "مواد مشعة(

  "....CONTENTS) "احملتويات(
  "....ACTIVITY) "النشاط(

  داخل إطار أسود) دليل النقل(؛ "TRANSPORT INDEX"تكتب عبارة 
  "RADIOACTIVE"يرسم بعد كلمة 

  شريطان عموديان باللون األمحر؛
  "RADIOACTIVE"ترسم بعد كلمة 

  ثالثة أشرطة رأسية باللون األمحر؛

  )ألف ٧ وسمال(
   بطاقة بيضاء- ١الفئة 

  بيضاء؛خلفية أسود على ) ورقة الربسيم(الرمز 
باألسود يف النصف ) إجباري(يكتب نص 

  :األسفل
  "RADIOACTIVE) "ةمواد مشع(

  "....CONTENTS) "احملتويات(
  "....ACTIVITY) "النشاط(

يرسم شريط رأسي أمحر بعد كلمة 
"RADIOACTIVE"؛  

   يف الركن األسفل‘٧‘يكتب الرقم    يف الركن األسفل‘٧‘يكتب الرقم 
  
  
  
  

  )"7E" - هاء  ٧ وسمال(
  ٧مواد انشطارية بالرتبة 

  :باألسود يف النص األعلى): إجباري(بيضاء؛ النص : اخللفية
  "مؤشر أمان احلرجية: "؛ يف إطار حمدد باألسود يف النصف األسفل"FISSILE"" مادة انشطارية"

"CRITICALITY SAFETY INDEX"  
   يف الركن األسفل‘٧‘يكتب الرقم 

 
  ٨الرتبة 

  املواد األكالة
  ٩الرتبة 

 اخلطرة على البيئة  مبا فيها املوادمواد أو سلع خطرة متنوعة
  
  
  
  
  

  )٨ وسمال(
بتني زجاجيتني تسقط على يـد وقطعة سوائل تنسكب من أنبو(الرمز 
وأسود مع إطار أبيض ) النصف األعلى: ( بيضاءخلفية؛ أسود على )معدنية

  ؛ )النصف األسفل(
   يف الركن األسفل‘٨‘يكتب الرقم 

  )٩ الوسم(  
  ):سبعة شرائط رأسية يف النصف األعلى(الرمز 

   بيضاء؛خلفيةأسود على 
  سفل وحتته خط يف الركن األ‘٩‘يكتب الرقم 
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  ٣-٥ الفصل
  وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ووضع العالمات

   الشاحنةلى وحدات النقلع
  وضع لوحات اإلعالن اخلارجية  ١-٣-٥
  أحكام لوحات اإلعالن اخلارجية  ١-١-٣-٥
   ُحذفت  ١-١-١-٣-٥
ـ    الشاحنة تثبت لوحات اإلعالن اخلارجية على السطح اخلارجي لوحدات النقل          ٢- ١- ١- ٣- ٥ ذير بـأن    لتوفري حت

 اخلطر األساسي للبضائع اليت حتتويها  اخلارجيةوتبني لوحات اإلعالن.  بضائع خطرة ومتثل خماطر معينة هيحمتويات الوحدة
  : باستثناء ما يلي الشاحنةوحدة النقل

 اليت حتمل متفجرات الشعبة      الشاحنة لوحات اإلعالن اخلارجية غري مطلوبة على وحدات النقل         )أ(
  ؛ )S (جمموعة التوافق ق وسلع مواد، أو ٤-١

 الـيت    الشاحنة يلزم تثبيت لوحات إعالن خارجية تبني أعلى خطر فقط على وحدات النقل           و  )ب(
  .١ الرتبة داخلأكثر من شعبة ُمدَرجة يف حتمل مواد وسلعاً 

 .وتوضع لوحات اإلعالن اخلارجية على خلفية لوهنا مباين، أو حتدد خبط خارجي متقطع أو متصل  

اليت يشترط وضع وسم خلطر إضايف عليها وفقاً        ر اإلضافية   اخطلوحات إعالن خارجية لأل   أيضاً  توضع    ٣-١-١-٣-٥
 اليت   الشاحنة  غري أنه ال يلزم وضع لوحة إعالن خارجية للخطر اإلضايف على وحدات النقل             .٢-١-٢-٢-٥ملا هو وارد يف     

 .ي متثله تلك اللوحة ممثالً بلوحة إعالن خلطر أساسي ألكثر من رتبة إذا كان اخلطر الذعائدةبضائع على حتتوي 

 ، بضائع خطرة يف صهاريج مل يتم تنظيفها بعد        بقايا اليت حتمل بضائع خطرة أو        الشاحنة وحدات النقل   ٤-١-١-٣-٥
 بوضوح على جـانبني     ظاهرة يتعني أن حتمل لوحات إعالن خارجية        أو يف حاويات للسوائب فارغة لـم يتم تنظيفها بعد،        

. تقابلني على األقل من الوحدات، وعلى أي حال يف مكان ميكن أن يراه مجيع العاملني املعنيني بعملية التحميل أو التفريـغ                    م
أو بقايـا   / مؤلف من عدة ُحجرات وحيمل بضاعتني خطرتني أو أكثـر و            على صهريج   الشاحنة وحيثما حتتوي وحدة النقل   

  . على كل جانب يف مكان احلُجرات ذات الصلةبضائع خطرة، توضع لوحات إعالن خارجية مناسبة
  ٧أحكام خاصة تتعلق بالرتبة   ٥-١-١-٣-٥
 أربـع لوحـات    ، الطرود املستثناة، والصهاريج   غريحتمل حاويات الشحن الكبرية اليت تنقل طروداً           ١- ٥- ١- ١- ٣- ٥

 اجتاه رأسي على كل جدار      وتثبت لوحات اإلعالن يف   . ١- ٣- ٥املبني يف الشكل     دال   ٧إعالن خارجية مطابقة للنموذج     
.  ليست هلا صـلة باحملتويـات       إعالن خارجية   لوحات ةوترتع أي . جانيب وجدار طريف حلاوية الشحن الكبرية أو الصهريج       

ة كـبري عالن اخلارجية، يسمح كبديل باستخدام بطاقات وسـم         إل من استخدام كل من بطاقات الوسم ولوحات ا        وبدالً
 إال إذا كانت حبجمها األدىن، )7C( جيم  ٧ و )7B( باء   ٧ و )7A( ألف   ٧طاقات الوسم   وحسب، كما هو مبني يف مناذج ب      

  .١- ٣- ٥املبني يف الشكل 
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وات ـرق الربية اليت تنقل طروداً أو عب      ـات الط ـ ومركب يةدـ احلدي ككـات الس ـعربتوضع على     ٢-٥-١-١-٣-٥
 )7B( باء ٧ و)7A( ألف ٧ النماذج ألي من ٢-٢-٢-٢-٥ املبينة يف   من بطاقات الوسمشاملة أو حاويات شحن حتمل أياً

عالن اخلارجية املبينة يف الشكل إل استخدام حصري، لوحة ايف إطار شحنات مرسلةأو اليت تنقل   (7E)هاء ٧ و)7C( جيم ٧و
 : على كل من))7D(دال ٧النموذج ( ١-٣-٥

  ؛يةاحلديد كاجلدارين اجلانبيني اخلارجيني يف حالة عربات السك  )أ(  
  .اجلدارين اجلانبيني اخلارجيني واجلدار اخللفي اخلارجي يف حالة املركبة الربية  )ب(  

  مباشرة على الوحـدة     اخلارجية  لوحات اإلعالن   تثبيت  جوانب  هلا تليسيف حالة املركبة اليت     ميكن  و  
 لوحات  تعترب الشحن،    اليت حتمل الشحنة شريطة أن تكون مرئية بسهولة؛ ويف حالة الصهاريج الضخمة أو حاويات              الشاحنة
ويف حالة املركبات اليت ال توجد عليها مساحة كافية         . الصهاريج أو حاويات الشحن كافية    على   املوضوعة    اخلارجية اإلعالن

.  مـم  ١٠٠إىل   ١-٣-٥  املبينة يف الـشكل     اخلارجية اإلعالن أكرب، ميكن تقليل أبعاد لوحة        خارجية لتثبيت لوحات إعالن  
  .ال تتعلق باحملتوياتن خارجية  لوحات إعالةوترتع أي

  مواصفات لوحات اإلعالن اخلارجية  ٢-١-٣-٥
 ويف  ،٧املتعلقة بالرتبـة    اخلارجية  لوحات اإلعالن   بشأن   ٢- ٢- ١- ٣- ٥ يفباستثناء ما نص عليه       ١- ٢- ١- ٣- ٥
  :٠-٣-٥ يف الشكل بنيملعلى النحو الوحات اإلعالن اخلارجية  بشأن بطاقة املواد اخلطرة على البيئة، تشكل ٢-٣-٢-٣-٥

 ٠- ٣- ٥الشكل 

  

  

  

  

  

  )٧باستثناء الرتبة  ( اخلارجيةلوحة اإلعالن

، ال تقـل    )على شـكل معـني    (° ٤٥تكون لوحة اإلعالن اخلارجية على شكل مربع مرسوم بزاوية            
 . هلـا  مم داخل احلافة ومواز    ١٢,٥على مسافة     ويكون هبا خط   ).حىت حافة اللوحة  ( مم   ٢٥٠×  مم   ٢٥٠أبعادهـا عن   

رقم الرتبـة   /ويكون موضع وحجم رمز   . اللون والرمز من حيث    بطاقة وسم رتبة أو شعبة البضائع اخلطرة املعنية          طابق مع وتت
وجيب أن تبني   . ٢-٢-٢-٥الشعبة على تناسب مع موضع وحجم الرتبة أو الشعبة املقابلة للبضائع اخلطرة املعنية املبينة يف                 أو

  مم١٢,٥
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 علـى   ،البضائع اخلطرة املعنيـة   ) ١وحرف جمموعة التوافق يف حالة بضائع الرتبة        (رتبة أو شعبة    لوحة اإلعالن اخلارجية رقم     
وإذا مل تكن األبعاد حمددة،     .  مم ٢٥بطاقة الوسم املقابلة، مكتوباً بأرقام ال يقل ارتفاعها عن          يف   ٢-٢-٢-٥النحو املبني يف    

  . بينةجيب أن تكون مجيع العناصر بتناسب تقرييب مع العناصر امل
 من الطبعة املنقحة السابعة ١- ٢- ١- ٣- ٥تطبيق األحكام الواردة يف الفقرة  يف  االستمرار  جيوز  :مالحظة

  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت 
 مـم   ٢٥٠×  مم   ٢٥٠  عن  اخلارجية الدنيا للوحة اإلعالن  األبعاد الكلية   ال تقل   ،  ٧لرتبة  فيما يتعلق با    ٢-٢-١-٣-٥
 هلا، وإال فإهنا  مم من داخل احلافة موازٍ     ٥ مع رسم خط أسود على مسافة        )٢-٥-١-١-٣-٥  به الفقرة  سمحتباستثناء ما   (

وال يقل ارتفاع   . األبعادُيحتفَظ بتناسب   ،  خمتلفةويف حالة استخدام أبعاد     .  أدناه ١-٣-٥تكون مماثلة ملا هو مبني يف الشكل        
النصف األسفل أبيض، ولـون     يف  عالن أصفر، و  إللنصف األعلى من لوحة ا    يف ا ويكون لون اخللفية    .  مم ٢٥ عن   ‘٧‘الرقم  

لكـي   ، يف النصف األسفل اختيـاري     )مادة مشعة (" RADIOACTIVE"واستخدام كلمة   . الوريقات الثالث والطباعة أسود   
  .للشحنة املرسلة هذه لبيان رقم األمم املتحدة املناسب ة اخلارجي استخدام لوحة اإلعالنيتسّنى

  ١-٣-٥الشكل 
  ٧لوحة إعالن خارجية للمواد املشعة من الرتبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )7D -ال د٧رقم (

  األسفل  افة بيضاء، والنصفحبالنصف األعلى أصفر : اخللفيةأسود؛ اللون : )الثالثي الوريقات(رمز ال
   االقتضاء  حسب، كبديلأو )مادة مشعة(" RADIOACTIVE"ة يبني النصف األسفل كلم أبيض؛

   يف الركن األسفل‘٧‘ والرقم ، رقم األمم املتحدة املناسب،)١-٢-٣-٥انظر (

  مم على١٠
 األقل

 مادة مشعة
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  وضع العالمات  ٢-٣-٥
  وضع أرقام األمم املتحدة  ١-٢-٣-٥
 على الشحنات   املقطع وضع رقم األمم املتحدة على النحو الذي يقتضيه هذا        ي،  ١باستثناء بضائع الرتبة      ١-١-٢-٣-٥

  :التاليةاملرسلة 
يوضع على كما  صهرجيية  شاحنةة أو السوائل أو الغازات اليت تنقل يف وحدات نقلامداملواد اجل  )أ(

  ؛جراتالصهرجيية املتعددة احلُالشاحنة كل مكون من مكونات وحدة النقل 
  واملواد الصلبة يف حاويات السوائب؛  )ب(
  ؛  الشاحنةسلعة واحدة واليت تشكل احلمولة الكاملة لوحدة النقلمن بأة والبضائع اخلطرة املع  )ج(
 مـن   )SCO-1( أو األجسام امللوثة السطح      )LSA-1(املنخفضة النشاط النوعي    غري املعبأة   واملواد    )د(

  ، داخل مركبة أو عليها، أو يف حاوية شحن أو يف صهريج؛ ٧الرتبة 
 واحملدد هلا رقم وحيد من أرقام       ، أو عليها أو يف حاوية شحن      واملواد املشعة املعبأة داخل مركبة      )ه(

 .صرياحلستخدام االمبوجب حني ُيطلب نقلها األمم املتحدة، 

  :، إما مم٦٥وضع رقم األمم املتحدة بأرقام سوداء ال يقل ارتفاعها عن ي  ٢-١-٢-٣-٥
أو الشعبة وحـرف    من أسفل الرمز التصويري، فوق رقم الرتبة        رقعة  على خلفية بيضاء يف       )أ(

جمموعة التوافق، شريطة أال حيجب النص عناصر الوسم الالزمة األخرى أو ينتقص منـها              
  ؛ )٢- ٣- ٥و ١- ٣- ٥انظر الشكلني (

 مم،  ٣٠٠ مم وعرضها عن     ١٢٠ ال يقل ارتفاعهـا عن      ، برتقايل اأو على لوحة مستطيلة لوهن      )ب(
انظر  ( خارجية انب كل لوحة إعالن    مم، وتوضع اللوحة املستطيلة جب     ١٠وحبافة سوداء عرضها    

  ).٣-٣-٥الشكل 
  أمثلة لوضع أرقام األمم املتحدة  ٣-١-٢-٣-٥

  ٣-٣-٥الشكل   ٢-٣-٥الشكل   
  
  
  
  
  

  .مكان كتابة رقم الرتبة أو الشعبة  *  
  .مكان كتابة رقم األمم املتحدة  **  

** 
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   مرتفعةهتادرجة حرارواملواد اليت تنقل   ٢-٢-٣-٥
 تساوي  هتاليت حتتوي على مادة تنقل أو تقدم للنقل يف حالة سائلة درجة حرار             ا  الشاحنة وحدات النقل   

س، حتمل على كل جانب وكل طـرف        °٢٤٠ تساوي أو تتجاوز     هتاس، أو يف حالة جامدة درجة حرار      °١٠٠أو تتجاوز   
  . ٤-٣-٥العالمة املبينة يف الشكل 

  ٤-٣-٥الشكل 
  
  

  
  
  
  
  
  

  هتا حرارة درجاملرتفعة النقل  مركبةعالمة
وإذا .  مم ٢٥٠يكون املثلث باللون األمحر، وال تقل أبعاد أضالعه عن           و .مثلث متساوي األضالع   تكون العالمة على شكل   

  .املبينة مل تكن األبعاد حمددة، جيب أن تكون مجيع العناصر بتناسب تقرييب مع العناصر

 من الطبعة املنقحة الـسابعة عـشرة        ٢-٢-٣-٥تطبيق األحكام الواردة يف الفقرة      يف   االستمرار    جيوز  :مالحظة
  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١ للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت

  عالمات املواد اخلطرة على البيئة  ٣-٢-٣-٥
ـ                ١-٣-٢-٣-٥ ايري الـواردة   توضع على وحدة النقل الشاحنة اليت حتتوي على بضائع خطرة على البيئـة تستويف املع
عالمة على جانبني متقابلني على األقل من الوحدة، وعلى أي حـال يف             ) ٣٠٨٢ و ٣٠٧٧رقما األمم املتحدة     (٣-٩-٢ يف

وضع ميكّن مـن رؤيتها مجيع القائمني بعمليات التحميل أو التفريغ، وُتثبَّت عالمة املادة اخلطرة على البيئة وفقاً لألحكـام                   
  .أن لوحات اإلعالن اخلارجية بش٤-١-١-٣-٥ الواردة يف

 وحدة النقل الشاحنة اليت حتتوي على بضائع خطرة على البيئـة كما هـو وارد               جيب أن تكون عالمة     ٢-٣-٢-٣-٥
 . مم٢٥٠×  مم ٢٥٠، باستثناء أن األبعاد جيب أن ال تقل عن ٢-٢-٥ ويف الشكل ٣-٦-١-٢-٥يف 

  . ٢٠١٧يناير / كانون الثاين١ اعتباراً من ٢-٣-٢-٣-٥جيب تطبيق االشتراطات الواردة يف   :مالحظة
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  ٤-٥الفصل 
  املستندات

  حظة متهيديةمال

ال تستبعد هذه الالئحة استخدام أساليب اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانـات وتبـادل البيانـات                 :حظةمال
يتضّمن " مستندات نقل البضائع اخلطرة   " وكل ما يرد يف هذا الفصل من إشارات إىل           . للمستندات الورقية  كبدائلاإللكتروين  

وتبادل البيانات  ) EDP( يتعلق بتوفري املعلومات املطلوبة باستعمال تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات             حكماً أيضاً
  ).EDI(اإللكتروين 

  نقل البضائع اخلطرةمعلومات   ١-٤-٥
  عموميات  ١-١-٤-٥
قدم للناقـل   على املرسل الذي يقدم بضائع خطرة للنقل أن ي        ف ذلك، جيب    باستثناء ما ينص على خال      ١-١-١-٤-٥

وجيـوز  . معلومات إضافية ومستندات على النحو املبني يف هذه الالئحة        املعلومات اليت تنطبق على تلك البضائع، مبا يف ذلك          
تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونيـة      توفري هذه املعلومات عن البضائع اخلطرة على مستند نقلها أو، مبوافقة الناقل، بواسطة            

  ).EDI(وتبادل البيانات اإللكتروين ) EDP(للبيانات 
يف حالة استعمال مستند ورقي، يسلّم املرسل الناقل األول نسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة، مملوءاً              ٢-١-١-٤-٥

  . طبقا ملا هو مشتَرط يف هذا الفصلوموقَّعاً
تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانـات      بواسطة   نقل البضائع اخلطرة     معلوماتليم  يف حالة تس    ٣-١-١-٤-٥
)EDP (    وتبادل البيانات اإللكتروين)EDI(              ُيفتَرض يف املرسل املقدرة على أن يوفِّر املعلومات دون تأخر بشكل مستند ورقي ،

  .يعرض املعلومات بالترتيب املطلوب يف هذا الفصل
   مستند النقلشكل  ٢-١-٤-٥
 مجيـع املعلومـات املطلوبـة    تضمن شريطة أن ي   ،جيوز أن يتخذ مستند نقل البضائع اخلطرة أي شكل          ١-٢-١-٤-٥

  .مبوجب هذه الالئحة
ُيشدَّد  حالة إدراج بضائع خطرة وبضائع غري خطرة يف مستند واحد، تتصدر البضائع اخلطرة القائمة أو                يف  ٢-٢-١-٤-٥

  .عليها بطريقة أخرى
  ترقيم صفحات املستند  ٣-٢-١-٤-٥

  .بالترتيب مستند نقل البضائع اخلطرة أكثر من صفحة واحدة شريطة أن ترقم الصفحات يضمجيوز أن   
  .ثابتةتكون املعلومات املقدمة يف مستند نقل البضائع اخلطرة سهلة التمييز ومقروءة و  ٤-٢-١-٤-٥
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  مثال ملستند نقل البضائع اخلطرة  ٥-٢-١-٤-٥
  .)١( يف هناية هذا الفصل هي مثال ملستند نقل البضائع اخلطرة١-٤-٥ املبّينة يف الشكل ةاالستمار  

  املرسل واملرسل إليه والتاريخ  ٣-١-٤-٥
التاريخ الذي حـرر  كما يتضمن . يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة اسم وعنوان املرسل واملرسل إليه      

  . األولإىل الناقلتسليمها أو ة منه مت إعدادها أو نسخة إلكترونينقل البضائع اخلطرة مستند فيه 
  املعلومات املطلوبة يف مستند نقل البضائع اخلطرة  ٤-١-٤-٥
  وصف البضائع اخلطرة  ١-٤-١-٤-٥

 :سلعة خطرة مقدمة للنقلأو  مستند نقل البضائع اخلطرة املعلومات التالية عن كل مادة يتضمن  

  ؛"UN"رقم األمم املتحدة مسبوقاً باحلرفني   )أ(
، مبا يف ذلك االسم التقين      ٢-١-٣على النحو املبني يف     ، احملدد   االسم الرمسي املستخدم يف النقل      )ب(

  ؛)٨-٢-١-٣انظر (حمصوراً بني قوسني، حسبما ينطبق 
احلرف الـدال علـى       الشعبة عندما تكون حمددة، مبا يف ذلك        اخلطر الرئيسي للبضائع، أو    رتبة  )ج(

 "Division"" الشعبة" أو   "Class"" الرتبة"وجيوز إدراج كلمة    . ١ الرتبة   جمموعة التوافق يف حالة   
  قبل أرقام الرتبة أو الشعبة الدالة على اخلطر الرئيسي؛

ضافية، اإلخطار   رتب أو شعب األ    )أرقام(يدرج بعد اسم رتبة أو شعبة اخلطر الرئيسي رقم أو             )د(
 وسم األخطار اإلضافية اليت يشترط   )بطاقاتأو  (عندما تكون هذه األخطار حمددة، وفقاً لبطاقة        

" الشعبة" أو   "Class"" الرتبة"وجيوز إدراج كلمة    . استخدامها، وتوضع هذه األرقام بني قوسني     
"Division"؛ضايفاإل  قبل أرقام الرتبة أو الشعبة الدالة على اخلطر  

ـ  أن   وجيوز. جمموعة التعبئة املعينة للمادة أو السلعة، إذا كانت حمددة          )ه( " PG"احلرفـان   سبقها  ي
 .))IIجمموعة التعبئة (" PG II: "مثال( )جمموعة التعبئة(

 ـــــــــــــــ

ركـز تـسهيل التجـارة واألعمـال التجاريـة اإللكترونيـة       ملة لالطالع على االستمارات املوحدة، انظر أيضاً التوصيات ذات الصل         )١(
(UN/CEFACT)    دليل األمم املتحـدة لتـصميم مـستندات         (١وال سيما التوصية رقم     األمم املتحدة،   /التابع للجنة االقتصادية ألوروبا

ليل األمـم املتحـدة لتـصميم    ، ود(ECE/TRADE/137, edition 81.3) (United Nations Lay-out for Trade Documents)) التجارة
اجلوانـب املتعلقـة   ( ١١ رقـم   املنقحة والتوصية(ECE/TRADE/270, edition 2002)  املبادئ التوجيهية للتطبيق- مستندات التجارة

  (Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods)مبـستندات النقـل الـدويل للبـضائع اخلطـرة      
)(ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  ٢٢والتوصية رقم) رسـال املوحـدة  إلدليل تصميم توجيهات ا (Lay-out Key for (standard 

Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168, edition 1989) . ويرجع أيضاً إىلUN/CEFACT"" -   توصـيات تـسهيل   لمـوجز
  .(ECE/TRADE/362, edition 2005) (UNTDED)صر بيانات التجارة  عنادليل و(ECE/TRADE/346, edition 2006)التجارة 
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  ترتيب وصف البضائع اخلطرة  ٢-٤-١-٤-٥
أعـاله أي   املوضح   بالترتيب   ١-٤-١-٤-٥وصف البضائع اخلطرة املبني يف      تكتب العناصر اخلمسة ل     

أمثلـة  وفيما يلـي    .  ما تنص عليه هذه الالئحة     غريومات  أو إضافة أي عناصر معل     ون إدخال د ،)ه(،  )د(،  )ج(،  )ب(،  )أ(
  :لوصف بضاعة خطرة

UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I  
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

 السلطة املختـصة أو    قد توضع عناصر معلومات أخرى تقتضيها        باإلضافة إىل اشتراطات هذه الالئحة،      :حظةمال
 املعلومات اإلضافية بعد وصف البضائع      توضعو). لنقل البحري يف حالة ا  وميض  المثل نقطة   (وسائط نقل معينة    مة ل تكون الز 

  .غري ذلك أو تقتضيهاخلطرة ما مل تسمح هذه الالئحة ب
  معلومات مكمِّلة لالسم الرمسي املستخدم يف وصف البضائع اخلطرة  ٣-٤-١-٤-٥

  : مبا يلي،دم يف وصف البضائع اخلطرةاملستخللنقل، ستكمل االسم الرمسي ُي  
ستكمل األمساء الرمسية املستخدمة    ت: واألوصاف النوعية األخرى  " أغ م   "لوصف  األمساء التقنية ل    )أ(

 بأمسـاء   ، يف قائمة البضائع اخلطرة    ٦يف العمود    ٣١٨أو   ٢٧٤يف النقل، احملدد هلا احلكم اخلاص       
  ؛٨-٢-١-٣ الوارد يف جمموعاهتا التقنية أو الكيميائية على النحو

وسائل االحتـواء الفارغـة     : العبوات والصهاريج وحاويات السوائب الفارغة اليت مل يتم تنظيفها          )ب(
 عربات الصهرجيية الفيها العبوات واحلاويات الوسيطة والصهاريج النقالة واملركبات الصهرجيية و         مبا(

وصفها علـى هـذا     ذكر  ، ي ٧ الرتبة   اليت حتتوي على بقايا بضائع خطرة من رتب غري        ) بالقطارات
بقايا حمتويات  " أو   ""EMPTY UNCLEANED" فارغة، مل يتم تنظيفها   "النحو، مثالً بإدراج عبارة     

  لنقل؛ل قبل أو بعد االسم الرمسي املستخدم ""RESIDUE LAST CONTAINED" سابقة
يت يتم نقلها للتخلص منها أو      ال) غري النفايات املشعة  (يف حالة نفايات البضائع اخلطرة      : النفايات  )ج(

 "WASTE"" نفايات"لنقل كلمة لملعاجلتها من أجل التخلص منها، تسبق االسم الرمسي املستخدم   
  إال إذا كانت هذه الكلمة جزءاً من االسم الرمسي أصالً؛

لنقـل مباشـرة كلمــة      لتسبق االسم الرمسي املـستخدم      : هتا املنقولة املرتفعة درجة حرار    املواد  )د(
االسم الرمسي املستخدم للمادة املنقولة أو املقدمة للنقـل يف احلالـة            مل يبني    إذا   ،"HOT"ساخـن"

 تساوي أو تتجاوز  س، أو يف احلالة اجلامدة بدرجة حرارة        ١٠٠ºالسائلة بدرجة حرارة ال تقل عن       
٢٤٠ºمصهور"مثالً باستخدام عبارة    ( أن درجة حرارة املادة املنقولة مرتفعة        ،س" "MOLTEN"  أو 

  ).لنقلل، كجزء من االسم الرمسي ELEVATED TEMPERATURE" درجة حرارة مرتفعة"
  املعلومات املطلوبة باإلضافة إىل وصف البضائع اخلطرة  ٥-١-٤-٥

كإضافة إىل وصف البضائع، وتدرج هذه املعلومات       مستند نقل البضائع اخلطرة املعلومات التالية       ُيضّمن    
 .الوصفبعد 
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  البضائع اخلطرة اإلمجاليةكمية   ١-٥-١-٤-٥
درج كمية البضائع اخلطرة اإلمجالية اليت يشملها الوصف        ت العبوات الفارغة اليت مل يتم تنظيفها،        باستثناء  

 من أرقـام األمـم   خمتلفا أو رقماً   خمتلفاكل بند من بنودها حيمل امساً رمسياً        لمع وصف   ) ما يناسب باحلجم أو الكتلة، حسب   (
ذكر وي. عرب عن كميتها بكتلة املتفجر الصافيةي، ١ويف حالة البضائع اخلطرة املدرجة يف الرتبة    . خمتلفةتعبئة  املتحدة أو جمموعة    

مثل أسطوانة، صـندوق،    (ها  ونوعالطرود   عددذكر  يكما  .  احتياطية كمية البضائع اخلطرة يف حالة نقلها يف عبوات       لتقدير  
قـد  و)). 4G(صندوق واحد : مثال(مم املتحدة إال لتكملة وصف نوع الطرد      اليت حتددها األ   ةوال تستخدم رموز التعبئ   . )إخل

  .كلية للبضائع اخلطرةلكمية الا قياس ةحدبيان ولتستخدم املختصرات 
 ذكر عدد العبوات الداخلية املوضوعة يف عبوة خارجية، وال نوعها،           يف حالة عبوة جممعة، ليس مطلوباً       :مالحظة

  .وال سعتها
  ت احملدودةالكميا  ٢-٥-١-٤-٥

 عندمـا تنقل بضائع خطرة وفقـاً  "LTD QTY" أو "limited quantity"" كمية حمدودة"درج عبارة ت  
يف قائمـة البـضائع اخلطـرة ويف        ) أ( ٧الستثناءات البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة على النحو الوارد يف العمـود             

  .٤-٣ الفصل
  االحتياطيةضغط وأوعية الاالحتياطية وات العب  ٣-٥-١-٤-٥

 "احتياطيــةأوعيــة ضــغط "أو  "SALVAGE PACKAGE"" احتياطيــةعبــوة "درج عبــارة تــ  
"SALVAGE PRESSUR RECEPTABLE" احتياطيةيف حالة نقل البضائع اخلطرة يف عبوات .  
  املواد املثّبتة عن طريق ضبط درجة احلرارة  ٤-٥-١-٤-٥

) ٦-٢-١-٣انظر أيضاً   (لنقل  لزءاً من االسم الرمسي      ج STABILIZED""تةً  ـمادة مثبّ "إذا كانت عبارة      
انظر (ذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ        تدرجة احلرارة،   بضبط  املادة  ) ثبات(عندما يتم حتقيق استقرار     

  :يف مستند النقل على النحو التايل) ١-٣-٥-١- ٧
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC"  

  : ...)درجة حرارة الطوارئ: ... درجة حرارة الضبط(
  املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية  ٥-٥-١-٤-٥

يف مستند نقـل البـضائع    ) ١-٣-٥-١-٧انظر  (ذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ        ت  
ية، اليت تقتضي ضبط درجة احلرارة أثنـاء النقـل،           واألكاسيد الفوقية العضو   ١-٤الشعبة  من   الذاتية التفاعل    للمواداخلطرة  

  :وذلك على النحو التايل
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC"  

  : ...)درجة حرارة الطوارئ: ... درجة حرارة الضبط(
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     "EXPLOSIVE"" جـر متف"عندما تسمح السلطة املختصة باالستغناء عن وضع بطاقة اخلطر اإلضـايف          ١-٥-٥-١-٤-٥
 واألكاسيد الفوقيـة العـضوية مـن        ١-٤بعض املواد الذاتية التفاعل من الشعبة        على عبوة حمددة يف حالة    ) ١ -النموذج  (

  .درج بيان بذلكي، ٢-٥ الشعبة
فيما يتعلق  (يف حالة نقل أكاسيد فوقية عضوية ومواد ذاتية التفاعل بشروط تقتضي موافقـة خاصـة                ٢-٥-٥-١-٤-٥
خبـصوص  ؛ و٣-١٣-١-٢-٤ و١-١٣-١-٢-٤ و٢-٢-٧-١-٤ و٥-٢-٣-٥-٢ألكاسيد الفوقية العضوية انظـر      با
، يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة بياناً بذلك، وترفق به          )٢-٢-٧-١-٤ و ٤-٢-٣-٢-٤-٢ملواد الذاتية التفاعل انظر     ا

 .د الذاتية التفاعل غري املصنفةالتصنيف وشروط النقل لألكاسيد الفوقية العضوية واملوااعتماد نسخة من 

  أو من مادة ذاتية التفاعل  )١- ٥- ٢- ٣- ٥- ٢ انظر(يف حالة نقل عينة من أكسيد فوقي عضوي   ٣- ٥- ٥- ١- ٤- ٥
 . يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة بياناً بذلك،))ب (٤- ٢- ٣- ٢- ٤- ٢انظر (

  املواد املعدية  ٦-٥-١-٤-٥
 .لكامل مع اسم شخص مسؤول ورقم هاتفه مستند النقل عنوان املرسل إليه بايتضمن  

  املواد املشعة  ٧-٥-١-٤-٥
  :، بالترتيب املبني أدناهما ينطبق، حسب٧ من مواد الرتبة شحنة مرَسلةدرج املعلومات التالية عن كل ت   ١-٧-٥-١-٤-٥

اسم أو رمز كل نويدة مشعة، أو وصف عام مناسب أو قائمة بأكثر النويدات تقييداً يف حالـة                    )أ(
  اليط النويدات املشعة؛ خم

أن املادة مـشعة ذات شـكل خـاص أو    بووصف لشكل املادة الفيزيائي والكيميائي، أو بيان     )ب(
  قبل الوصف الكيميائي العام بدالً من الشكل الكيميائي؛ وُي. منخفضة التشتت

بادئـة  ز  رم مع   )Bq(وأقصى نشاط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل             )ج(
جيوز يف حالة املواد االنشطارية، و). ١-٢-٢-١انظر  ()SI(مناسبة من النظام الدويل للوحدات   

أو كتلة كل نويدة انشطارية، يف حالـة         (كتلة املادة االنشطارية   بدالً من النشاط،     ،أن تستخدم 
  أو مضاعفاته املناسبة؛ ) غ( بالغرام )املخاليط، حسبما ينطبق

  ؛I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOWي وفئة الطرد، أ  )د(
  ؛ ) فقطIII-YELLOW وII-YELLOWللفئتني (ومؤشر النقل   )ه(
  :ويف حالة املواد االنشطارية  )و(

، )و(إىل  ) أ( ٥- ٣- ٢- ٧- ٢املشحونة مبوجب أحد االسـتثناءات الـواردة يف           '١'
 الرجوع إىل تلك الفقرة؛

كتلـة اإلمجاليـة للنويـدات      ، ال )ه(إىل  ) ج( ٥- ٣- ٢- ٧- ٢املشحونة مبوجب     '٢'
 االنشطارية؛
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) ج(إىل  ) أ( ٢- ١١- ٤- ٦رد يستويف أحد األحكام الواردة يف       ـواة يف ط  ـاحملت  '٣'
 ، الرجوع إىل تلك الفقرة؛٣- ١١- ٤- ٦أو 

 .مؤشر أمان احلرجية حيثما ينطبق  '٤'

ملـشعة  بشأن املـواد ا   ( صادرة عن السلطة املختصة      اعتمادوالعالمة املميزة لكل شهادة       )ز(
أو املواد االنشطارية املـستثناة     اخلاص، أو املواد املشعة املنخفضة التشتت،         ذات الشكل 

الـيت  ) أو الترتيبات اخلاصة، أو تصميم العبوة، أو الشحن       ،  )و( ٥- ٣- ٢- ٧- ٢  مبوجب
  ؛ الشحنة املرسلةعلى تنطبق 

املعلومات الواردة   تعطى   واحد، اليت حتتوي على أكثر من طرد        الشحنات املرسلة يف حالة   و  )ح(
كل طـرد   خبصوص  ) ز(إىل  ) أ (١- ٧- ٥- ١- ٤- ٥ويف  ) ج(إىل  ) أ (١- ٤- ١- ٤- ٥يف  

ويف حالة الطرود املرسلة يف عبوات شاملة أو حاويات شحن يعطى بيان تفصيلي . على حدة
يعطى عند   و ؛عن حمتويات كل طرد داخل العبوة الشاملة أو حاوية الشحن أو وسيلة النقل            

وإذا اقتضى األمر إزاحة    .  أو وسيلة نقل   عن كل عبوة شاملة أو حاوية شحن      بيان  االقتضاء  
 مستندات نقل تقدمعبوات من العبوة الشاملة أو من حاوية الشحن يف حمطة تفريغ وسطية،     

  مناسبة؛
 إذا اقتضى األمر "EXCLUSIVE USE SHIPMENT"" استخدام حصري "مبوجببيان الشحن و  )ط(

  و؛ على هذا النحإرسال شحنة 
يف حالة املواد املنخفـضة النـشاط       " A2" معرباً عنه مبضاعفات     للشحنة املرسلة النشاط الكلي   و  )ي(

 ويف حالة املواد املشعة     .SCO-II و SCO-I، واألجسام امللوثة السطح     LSA-III و LSA-IIالنوعـي  
  .هو الصفر" A2"غري حمدودة خبصوصها، يكون مضاعف " A2"اليت تكون قيمة 

ويكتب املستند باللغات   .  يستلزم األمر أن يتخذها الناقل     قديتضمن مستند النقل بياناً باإلجراءات اليت         ٢-٧-٥-١-٤-٥
  : على األقليتضمن املستند النقاط التاليةواليت قد يراها الناقل أو السلطات املعنية ضرورية، 

 اتلطرود أو العبـو   اونقل ومناولة وتفريغ    وتنضيد  حتميل  قتضاة بشأن   اإلضافية امل تدابري  ال  )أ(
 احلرارة  بديد ت هبدفبالتنضيد،   الشحن، مبا يف ذلك أي أحكام خاصة         اتالشاملة أو حاوي  

  ؛ غري ضروريةهذه االشتراطاتبيان بأن ، أو )٢- ٣- ٨- ١- ٧انظر ( آمنةبطريقة 
  ؛ املقرراملساربشأن  ضرورية، وأي توجيهات  أو الناقلة النقلطريقةالقيود املفروضة على   )ب(
  .مع مراعاة طبيعة الشحنة املرسلةترتيبات الطوارئ املناسبة   )ج(

 للتصميم أو الشحن من السلطة املختصة، وتنطبق        يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتماداً         ٣-٧-٥-١-٤-٥
 لرمسي للنقـل، املقتـضاة    عليها أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة،  تكون بيانات رقـم األمم املتحدة واالسم ا               

  . ، مطابقة لبيانات شهادة بلد منشأ التصميم١-٤-١-٤-٥ يف
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غري شهادات السلطة املختصة اليت تنطبق عليها،       مصحوبة ب  تكون الشحنة املرسلة  أن  يلزم بالضرورة    ال  ٤-٧-٥-١-٤-٥
  .تفريغقبل التحميل وال) للناقلني( للناقل تهذه الشهادايكون مستعداً إلرسال  أن املرسل

  نقل املواد اجلامدة يف حاويات السوائب  ٨-٥-١-٤-٥
   حاويـات الـشحن، تظهـر العبـارة التاليـة يف مـستند النقـل                غـري يف حالة حاويات السوائب       

  ):٦-٤-٨-٦انظر (
"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of …"  

  ريج النقالة بعد تاريخ انتهاء آخر اختبار أو تفتيش دورينقل حاويات السوائب الوسيطة والصها  ٩-٥-١-٤-٥
) ب (٦- ١٥- ٣- ٧- ٦أو ) ب (٦- ١٩- ٢- ٧- ٦أو ) ب( ٢- ٢- ١- ٤يف حالة النقل وفقاً ملا هـو وارد يف     

)" ب (٢-٢-١-٤النقل وفقاً ملا هو وارد يف   : "، يدرج بيان هبذا الشأن يف مستند النقل كما يلي         )ب (٦-١٤-٤-٧-٦ أو
)" ب (٦- ١٥- ٣- ٧- ٦النقل وفقـاً ملـا هـو وارد يف          "أو  )" ب (٦- ١٩- ٢- ٧- ٦اً ملا هو وارد يف      النقل وفق "أو  
  .حسبما ينطبق)" ب (٦- ١٤- ٤- ٧- ٦النقل وفقاً ملا هو وارد يف "  أو
  رقم تصنيف األلعاب النارية  ١٠-٥-١-٤-٥

 أن ، جيـب ٠٣٣٧ و٠٣٣٦ و٠٣٣٥ و٠٣٣٤ و٠٣٣٣عند نقل ألعاب نارية من أرقام األمم املتحدة          
  .نقل البضائع اخلطرة رقم تصنيف صادر عن السلطة املختصةمستند يتضمن 

ويعرب عنه بالعالمة املميزة للمركبـات ذات        أن يتألف رقم التصنيف من دولة السلطة املختصة،          وجيب   
  :قام التصنيفومن األمثلة على أر. ، ورقم مسلسل فريدعالمة حتديد نوع السلطة املختصة، واحملركات يف املرور الدويل

  GB/HSE123456  
  D/BAM1234  
  USA EX20091234.  

  إصدار الشهادات  ٦-١-٤-٥
 مقبولة للنقل وبـأن البـضائع     الشحنة املرسلة يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة شهادة أو إعالناً بأن            ١-٦-١-٤-٥

وفيما يلي نص . لنقل وفقاً لالئحة املنطبقة، وبأهنا حبالة مناسبة ل    الوسم معبأة بشكل مناسب وقد وضعت عليها العالمة وبطاقة       
  :هذه الشهادة

وصفاً تاماً ودقيقاً باالسم الرمسي      )٢( قد وصفت أعاله   الشحنة املرسلة أقّر مبوجب هذا أن حمتويات هذه       "
اللوحات، وأهنا يف حالة سليمة     /لنقل، وأهنا مصنفة ومعبأة وحتمل العالمات وبطاقات الوسم       لاملستخدم  

  ".طبقةناحي ومناسبة للنقل وفقاً للوائح الدولية واحلكومية الوطنية املمن مجيع النو

 ـــــــــــــــ

 .أو أدناه  )٢(

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

192 

وتقبل التوقيعات بالفاكس يف حالة اعتراف القوانني واللـوائح         . ويوقع املرسل على الشهادة ويؤرخها      
  .اًالسارية بصحة التوقيع بالفاكس قانوني

) EDP(تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات       بواسطةدم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل       إذا قُ   ٢-٦-١-٤-٥
ـ أالتواقيـع    حيل حمـل      تكون التواقيع إلكترونية كما جيوز أن       جيوز أن  ،)EDI(وتبادل البيانات اإللكتروين      اء الـشخص  مس

  .)حبروف كبرية (بالتوقيعرخص هلم  امل)صاشخاأل(
) EDP(تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات      بواسطة  دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل       إذا قُ   ٣-٦-١-٤-٥

 لنقل البضائع اخلطـرة، يكفـل        ورقياً ، مث أحيلت البضائع اخلطرة إىل ناقل يتطلّب مستنداً        )EDI(وتبادل البيانات اإللكتروين    
، ويظهر اسـم املوقِّـع   )ألصل إلكترونياًاسُتِلم ا(" Original received electronically"الناقل أن يتضمن املستند الورقي إشارة 

  .باحلروف الكبرية
  املركبات/شهادة تعبئة احلاويات  ٢-٤-٥
ن عن عملية   واملسؤولقدم   أو مركبة لنقلها عن طريق البحر، ي       )٣(يف حالة تعبئة البضائع اخلطرة يف حاوية        ١-٢-٤-٥

املركبة، ويشهدون فيها بأن العملية متـت       /متييز احلاوية ) قامأر(حيددون فيها رقم    " املركبة/شهادة بشأن تعبئة احلاوية   "التعبئة  
  :الشروط التاليةوفق 

  نظيفة وجافة وتبدو مناسبة حلمل البضائع؛ كانت املركبة /احلاوية  )أ(
  ؛ عزل املنطبقةمركبة واحدة أي طرود تستلزم اشتراطات ال/ومل توضع معاً يف حاوية  )ب(
 حتميل الطرود السليمة    وأنه مت  أهنا سليمة من العطب   تأكد   مجيع الطرود من اخلارج لل     توفحص  )ج(

  فقط؛
واسـطة  بأساليب تأمني وافية تتناسـب مـع    ثُبِّتت   مجيع البضائع بطريقة سليمة، كما       تومحل  )د(

   النقل املزمع استخدامها يف الرحلة، حيثما اقتضى األمر ذلك؛ )وسائط(
  املركبة توزيعاً متساوياً؛/اوية البضائع احملّملة يف شكل سائب داخل احلوزعتو  )ه(
، ٤-١املدرجة يف الشعبة البضائع  غري، ١ بضائع الرتبة يف حالة الشحنات املرسلة املشتملة علىو  )و(

حكـام  أل وفقـاً    التشغيل من حيث البنيـة    لشروط  مستوفية  املركبة املستخدمة   /احلاوية تكون
  ؛ ١-٢-٣-١-٧ لفقرةا

املركبات /اخلارجية الالزمة على احلاوياتاإلعالن  ولوحات  العالمات وبطاقات الوسمتووضع  )ز(
  ؛ما ينطبقوالعبوات حسب

 ـــــــــــــــ

وتصمم بشكل خاص لتيسري    . استخدامها على حنو متكرر   يث تالئم    جزء ثابت من معدات النقل، وبالتايل تكون متينة حب         باحلاويةيقصد    )٣(
 بفـضل أو مناولتها بـسهولة     /ما تصمم حبيث ميكن تأمينها و     ك. نقل بدون إعادة حتميل وسيطة    ) طرائقأو عدة    (بطريقةنقل البضائع   

. ، بـصيغتها املعدلـة  ١٩٧٢، )CSC(وهي معتمدة وفقاً لالتفاقية الدولية لسالمة احلاويـات    . تزويدها بوسائل مساعدة هلذه األغراض    
 . حاوية منقولة على هيكل معدينةولكنه يشمل أي. املركبة أو العبوة" احلاوية"يشمل مصطلح  وال
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 يف  ٦- ٣- ٥- ٥  املركبـة عالمة وفقاً ألحكـام    /لحاويةاخلارجي ل سطح  الووضعت على     )ح(
مثل (التكييف    حالة املواد اليت تشكل خطر االختناق عند استخدامها ألغراض التربيد أو          

رقم األمم املتحدة   (، أو النتروجني، سائل مربِّد      )١٨٤٥املتحدة  رقم األمم   (اجلليد اجلاف   
    ؛))١٩٥١رقم األمم املتحدة (، أو األرغون، سائل مربِّد )١٩٧٧

شحنة مرسلة   بشأن كل    ،١-١-٤-٥واستلم مستند نقل البضائع اخلطرة على النحو املبني يف            )ط(
  .املركبة/يف احلاويةاحملمَّلة طرة اخلبضائع ال من

  .لصهاريجيف حالة ااملركبات /ال يشترط تقدمي شهادة تعبئة احلاويات  :ظةحمال
حد املعلومات املطلوبة يف مستند نقل البضائع اخلطـرة وشـهادة تعبئـة             ا يف مستند و   تدمجميكن أن     ٢-٢-٤-٥

حـد،  ا يف مستند و   دجمت املعلومات أوإذا  .  إحدى الوثيقتني باألخرى   إرفاقويف حالة عدم دجمها، ميكن      . املركبات/احلاويات
ويؤرخ ". املركبة قد متت وفقاً لألحكام املنطبقة     /هذا إقرار بأن تعبئة البضائع يف احلاوية      : "كالتايلإقراراً موقعاً   املستند  يتضمن  

تقبل التوقيعات بالفاكس حيثما تعترف القـوانني واللـوائح         و. هوقعذي  هذا اإلقرار، كما حتدد يف املستند هوية الشخص ال        
  . ة بصحة التوقيع بالفاكس قانونياًاملنطبق

تقنيات اإلرسال باملعاجلـة اإللكترونيـة      بواسطة  إىل الناقل    املركبات/قُدمت شهادة تعبئة احلاويات   إذا    ٣-٢-٤-٥
جيوز أن حيل حمـل التوقيـع       ، جيوز أن تكون التواقيع تواقيع إلكترونية أو         )EDI(وتبادل البيانات اإللكتروين    ) EDP(للبيانات  

  ).حبروف كبرية(األشخاص املرخص هلم بالتوقيع ) أمساء(اسم ) واقيعالت(
تقنيات اإلرسال باملعاجلـة اإللكترونيـة      بواسطة  إىل الناقل   املركبات  /قُدمت شهادة تعبئة احلاويات   إذا    ٤-٢-٤-٥

 لنقل البـضائع     ورقياً تنداً، مث أحيلت البضائع اخلطرة إىل ناقل يتطلّب مس        )EDI(وتبادل البيانات اإللكتروين    ) EDP(للبيانات  
، ويظهر )اسُتِلم األصل إلكترونياً(" Original received electronically "اخلطرة، يكفل الناقل أن يتضمن املستند الورقي إشارة 

  .اسم املوقِّع باحلروف الكبرية
  لطوارئواجهة ااملعلومات املتعلقة مب  ٣-٤-٥

 الالئحة تقدمي مستند نقل البضائع اخلطرة بشأهنا، تقدم فوراً           اليت تقتضي هذه   الشحنات املرسلة يف حالة     
بضائع خطـرة   يت ترتل ب   ال والعوارضحلوادث  ملواجهة ا املعلومات املناسبة يف مجيع األوقات الستخدامها يف حاالت الطوارئ          

صول إليها يف حالـة وقـوع       وتكون املعلومات متاحة بعيداً عن الطرود اليت حتتوي على البضائع اخلطرة لتيسري الو            . منقولة
  :ما يلي االمتثال هلذه التعليماتوتشمل أساليب . عارضحادث أو 

  إدراج البنود املناسبة يف مستند النقل؛   )أ(
  أو توفري مستند مستقل على شكل صحيفة عن بيانات األمان؛   )ب(
دين الدويل املعنونة   أو توفري مستند مستقل يستخدم مع مستند النقل مثل وثيقة منظمة الطريان امل              )ج(

أو وثيقيت املنظمـة    " الطائرات املنطوية على بضائع خطرة    أحداث  توجيهات للتصدي لطوارئ    "
دليل اإلسـعافات الطبيـة   "، و"إجراءات الطوارئ للسفن الناقلة لبضائع خطرة  "البحرية الدولية   

  ".األولية يف حاالت احلوادث املنطوية على بضائع خطرة
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  لومات نقل البضائع اخلطرةاالحتفاظ مبع  ٤-٤-٥
 املرسل بنسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة واملعلومات واملستندات اإلضافية املنصوص عليها             حيتفظ  ١-٤-٤-٥

  .يف هذه الالئحة، ملدة ثالثة أشهر على األقل
ملرسل املقدرة  يف حال حفظ املستندات املذكورة بالوسائل اإللكترونية أو بنظام حاسويب، ُيفترض عند ا              ٢-٤-٤-٥

  .على تسليمها يف شكل ورقي مطبوع
  وسائط النقلعلى اختالف نقل البضائع اخلطرة استمارة منوذج  :١-٤-٥الشكل 

     رقم مستند النقل - ٢  املرسل/مرسل البضاعة/ شاحن البضاعة- ١
  الشاحن رقم اإلحالة لدى - ٤  صفحة ...  من١ الصفحة - ٣  
  الشحن  رقم اإلحالة لدى وكيل -٥    
   املرسل إليه- ٦
  

  )متأل مبعرفة الناقل( الناقل - ٧

  شاحن البضاعةإعالن   
وصـفاً كـامالً   أدناه  قد وصفت    الشحنة املرسلة أن حمتويات هذه    أقر مبوجب هذا    

وأهنا مصنفة ومعبأة وحتمـل العالمـات وبطاقـات         . باالسم الرمسي للنقل  ودقيقاً  
 وفقاً للوائح   واحي ومناسبة للنقل  وأهنا يف حالة سليمة من مجيع الن      . للوحاتا/الوسم

  الدولية واحلكومية الوطنية املطبقة
   معلومات إضافية عن املناولة-٩ )يشطب ما ال ينطبق (:  لتقع يف نطاق احلدود املقررة هذه الشحنة  -٨

    طائرات الشحن فقط  طائرات الركاب والشحن
    مكان التحميل/ ميناء-١١ الرحلة اجلوية والتاريخ/ رقم السفينة-١٠
     املكان املقصود-١٣  مكان التفريغ/ ميناء-١٢
  )٣م (متر مكعب           الوزن الصايف        )كغ( اإلمجايلزن وال         دد ونوع الطرود؛ وصف البضائعع  *   عالمات الشحن-١٤
  

  / الرقم املميز للحاوية-١٥
  رقم تسجيل املركبة

   رقم-١٦
  ألختاما )أرقام(

ــوع  حجــم-١٧ ون
  املركبة/احلاوية

 ارغـالف  وزن-١٨
  )كغ(

 مبـا يف  ( الكلي   اإلمجايل الوزن   -١٩
  )كغ( )ذلك وزن الفارغ

  املركبة/شهادة تعبئة احلاوية
 يف  ّمحلـت /عبئتأقر مبوجب هذا أن البضائع املبينة أعاله قد         

  **طبقةناملاملركبة املبينة أعاله وفقاً لألحكام /احلاوية
التحميـل  /تستوىف وتوقع من قبل الشخص املسؤول عن التعبئة       

  املركبات/وذلك جلميع محوالت احلاويات

   املنظمة املستلمةيصالإ -٢١
املقطورات بترتيب وحالة جيـدة     /احلاويات/استلمت العدد املبني أعاله من الطرود     
  :مالحظات املنظمة املستلمة: ظاهرياً ما مل يذكر على هذا املستند

     )املذكرة(الذي أعد هذه  )الناقل( اسم الشركة -٢٢   السائقاسم   اسم الشركة-٢٠
  وصفة املعلن/اسم   تسجيل املركبةرقم  صفة املعلنواسم 

  املكان والتاريخ  التوقيع والتاريخ  املكان والتاريخ
  توقيع املعلن  توقيع السائق  توقيع املعلن

 *
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  .١-٢-٤-٥انظر التنظيمية النموذجية ألغراض هذه الالئحة   **  
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  )تابع (وسائط النقلعلى اختالف نقل البضائع اخلطرة استمارة منوذج 
   رقم مستند النقل -٢  املرسل/مرسل البضاعة/ضاعةشاحن الب -١

  شاحن البضاعة لدى  رقم اإلحالة-٤  صفحة       من ١ الصفحة -٣  

   رقم اإلحالة لدى وكيل الشحن -٥    

  )٣م (متر مكعب      الوزن الصايف   )كغ( اإلمجايلالوزن      عدد ونوع الطرود؛ وصف البضائع* عالمات الشحن  -١٤
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  ٥-٥الفصل 
  أحكام خاصة

  حتُذف   ١-٥-٥
  )٣٣٥٩رقم األمم املتحدة (رة خَّبامل  الشاحنةل وحدات النقأحكام خاصة تنطبق على  ٢-٥-٥
  عموميات   ١-٢-٥-٥
 ال حتتوي على مـواد خطـرة        )٣٣٥٩ األمم املتحدة    رقم (رةخَّب امل  الشاحنة وحدات النقل إذا كانت     ١-١-٢-٥-٥

  .الفرعأخرى، فهي ال ختضع ألي من أحكام هذه الالئحة غري ما يأيت بيانه يف هذا 
 حممَّلة ببضائع خطرة إضافة إىل مادة التبخري، فهي ختضع ألي           رةخَّب امل  الشاحنة ات النقل وحدإذا كانت     ٢-١-٢-٥-٥

مبا فيها أحكام وضع اإلعالنات اخلارجية، ووضع العالمات، وتقـدمي          (من أحكام هذه الالئحة املتعلقة هبذه البضائع اخلطرة         
  .الفرعباإلضافة إىل األحكام الواردة يف هذا ) املستندات

ال ُيسمح بأن ُتستعَمل لنقل الشحنات اخلاضعة للتدخني إال وحدات النقل الشاحنة املمكـن إغالقهـا                 ٣-١-٢-٥-٥
  .بطريقة حتد من انفالت الغاز إىل حد أدىن

  التدريب  ٢-٢-٥-٥
  . ملسؤولياهتم مالئماً وافياًب العاملون يف مناولة وحدات النقل الشاحنة املدخَّنة تدريباًُيدرَّ  

  اإلعالن اخلارجيةلوحات العالمات ووضع   ٣-٢-٥-٥
  شـاحنة  وحدة نقل كل نقطة دخول إىلعلى ٢-٣-٢-٥-٥على النحو املبني يف وضع عالمة حتذير  ت  ١-٣-٢-٥-٥

وحدة النقل الشاحنة   على   وتبقى هذه العالمة     ، دخول الوحدة   فتح أو  األشخاص الذين حياولون   راها بسهولة  حبيث ي  ،رةمبخَّ
  : لتاليةحىت تستوىف األحكام ا
  ة إلزالة تركيزات غاز التبخري الضارة؛ بخرإمتام هتوية الوحدة امل  )أ(
  .ةبخروتفريغ البضائع أو املواد امل  )ب(

  .١-٥-٥على النحو املبني يف الشكل ة بخرتكون عالمة التحذير اخلاصة بالوحدة امل  ٢-٣-٢-٥-٥
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  ١-٥-٥الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رةعالمة التحذير اخلاصة بالوحدة املبّخ

 مم، وال يقل ٣٠٠ مم وال يقل ارتفاعها عن ٤٠٠تكون العالمة مستطيلة الشكل، ال يقل عرضها عن   
 . مم٢٥ف عن ووتكون العالمات باللون األسود على خلفية بيضاء، وال يقل ارتفاع احلر.  مم٢مسك اخلط اخلارجي عن 

  .قرييب مع العناصر املبينةوإذا مل تكن األبعاد حمددة، جيب أن تكون مجيع العناصر بتناسب ت
 من الطبعة املنقحة السابعة     ٢- ٣- ٢- ٥- ٥تطبيق األحكام الواردة يف الفقرة      يف   االستمرار   جيوز  :مالحظة

   .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١  عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت
لشاحنة املبخَّرة، إما بفتح أبواهبا وإما بتهوية ميكانيكية بعد التبخري، ُيسجَّل           مىت متت هتوية وحدة النقل ا       ٣-٣-٢-٥-٥

  .تاريخ إمتام التهوية على عالمة التحذير اخلاصة بالتبخري
  . مىت مت تفريغ وحدة النقل الشاحنة املبخَّرة بعد هتويتها، ُتسحب عالمة التحذير اخلاصة بالتبخري  ٤-٣-٢-٥-٥
) ٢-٢-٢-٢-٥، انظر الفقـرة     ٩النموذج رقم    (٩اإلعالن اخلارجية اخلاصة بالرتبة     لوحات   ال ُتثبَّت   ٥-٣-٢-٥-٥

  . تتطلب ذلك٩على وحدة النقل الشاحنة املبخَّرة، إال إذا كانت معّبأة مبواد من الرتبة 
  املستندات  ٤-٢-٥-٥
 مل تتم هتويتها قبل استخدامها يف       ُيفتَرض يف املستندات املصاحبة لوحدات النقل الشاحنة اليت ُبخِّرت مث           ١-٤-٢-٥-٥

  :النقل أن تتضمن املعلومات التالية
 ة نقل شاحنة مبخَّـرة، ، وحدUN 3359 الرقم ، أو٩ة نقل شاحنة مبخَّرة، ، وحدUN 3359الرقم   •

  ؛٩الرتبة 

   حسب االقتضاءالالزم البيان التفصيليُيكتب *

 خطر
  
  

  مبادة خريب خاضعة للتهذه الوحدة    
  *)خريباسم مادة الت(    
  *    )التاريخ(    منذ يوم     
  )*    الساعة(      الوقت     
  *)التاريخ(متت التهوية     

  ممنوع الدخول

٣٠
٠

ألقل
ى ا

 عل
 مم

  

  مم على األقل٤٠٠
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  تاريخ وساعة التبخري؛و  •
  .ونوع مادة التبخري واملقدار املستعمل منها  •

، ١-٤-٢-٥-٥ل مستند النقل، شريطة أن حيتوي على املعلومات املطلوبة يف الفقرة            ال قيد على شك     ٢-٤-٢-٥-٥ 
  .وأن تكون هذه املعلومات سهلة التعرُّف ومقروءة وثابتة

  ).اليت اسُتعِملت(تعليمات بشأن التخلُّص من بواقي مادة التبخري مبا يف ذلك وسائل التبخري ُتوفَّر   ٣-٤-٢-٥-٥
طلب مستند، بعدما تتم هتوية وحدة النقل الشاحنة املبخَّرة وُيسجَّل تاريخ إمتام هـذه              ال تبقى حاجة ل     ٤-٤-٢-٥-٥

  )٤-٣-٢-٥-٥ و٣-٣-٢-٥-٥انظر الفقرتني (التهوية على عالمة التحذير 
 اليت حتتوي على مواد تـشكل خطـر         وحدات النقل الشاحنة  أحكام خاصة تطبق على العبوات و       ٣-٥-٥

رقم األمـم املتحـدة     (مثل اجلليد اجلاف    (ض التربيد أو التكييف     االختناق عند استخدامها ألغرا   
رقـم  (، سائل مربِّد    األرغون، أو   )١٩٧٧رقم األمم املتحدة    (أو النتروجني، سائل مربِّد     ) ١٨٤٥

  ))١٩٥١األمم املتحدة 
  النطاق  ١-٣-٥-٥
أو التكييف يف حالـة نقلـها يف        ال ينطبق هذا القسم على املواد اليت ميكن استخدامها ألغراض التربيد              ١-١-٣-٥-٥

، فيجب نقلها يف إطار البند ذي الصلة من قائمـة  شحنةويف حالة نقل هذه املواد يف شكل      . شكل شحنة من البضائع اخلطرة    
  . مبا يتفق وظروف النقل املرتبطة هبا٢-٣البضائع اخلطرة يف الفصل 

  .ال ينطبق هذا القسم على الغازات يف دورات التربيد  ٢-١-٣-٥-٥
  .ال ختضع هلذا القسم البضائع اخلطرة املستخدمة يف تربيد أو تكييف الصهاريج النقالة يف أثناء النقل  ٣-١-٣-٥-٥
تشمل وحدات النقل الشاحنة اليت حتتوي على مواد مستخدمة ألغراض التربيـد أو التكييـف                 ٤-١-٣-٥-٥

يد أو التكييف وموضوعة يف طرود ووحـدات      وحدات النقل الشاحنة اليت حتتوي على مواد مستخدمة ألغراض الترب         
  .النقل الشاحنة اليت حتتوي على مواد غري معبأة تستخدم ألغراض التربيد أو التكييف

  مومياتع  ٢-٣-٥-٥
غـري  ( اليت حتتوي على مواد مستخدمة ألغراض التربيد أو التكييـف            وحدات النقل الشاحنة  ال ختضع     ١-٢-٣-٥-٥

  .من أحكام هذه الالئحة غري تلك الواردة يف هذه القسميف أثناء النقل ألي ) التدخني
النقل الشاحنة اليت حتتوي على مواد مستخدمة ألغراض التربيـد          عند حتميل بضائع خطرة يف وحدات         ٢-٢-٣-٥-٥
  .الفرعينطبق أي من أحكام هذه الالئحة ذات الصلة هبذه البضائع اخلطرة باإلضافة إىل أحكام هذا  ،التكييف أو
تفق عليها بني املرسل والناقل لضمان اتباع إجـراءات         جيب أن تتخذ ترتيبات يُ    يف حالة النقل اجلوي،       ٣-٢-٣-٥-٥

  .أمان التهوية
النقل الشاحنة اليت حتتوي على     وحدات  أو نقل   جيب أن يتلقى األشخاص الذين يعملون يف جمال مناولة            ٤-٢-٣-٥-٥

  .شى مع مسؤولياهتما يتمتدريباً مواد مستخدمة ألغراض التربيد أو التكييف
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  العبوات اليت حتتوي على مادة تربيد أو تكييف  ٣-٣-٥-٥
 لتوجيهـات التعبئـة      واملخصصة وفقاً   أو تكييفاً  جيب أن تستويف البضائع اخلطرة املعبأة اليت تستلزم تربيداً          ١-٣-٣-٥-٥

P203 أو P620 أو P650 أو P800 أو P901 أو P904 لالشتراطات املناسبة لتوجيهات التعبئة هذه ١-٤-١-٤ الواردة يف الفقرة.  
 لتوجيهات تعبئة أخرى، جيب أن       واملخصصة وفقاً   أو تكييفاً  يف حالة البضائع اخلطرة اليت تستلزم تربيداً        ٢-٣-٣-٥-٥

ب وجي.  وأال تتأثر أو تضعف بشدة من مادة التربيد أو التكييفتكون العبوات قادرة على حتمل درجات حرارة منخفضة جداً        
وجيـب تعبئـة    . تزايد الضغط الذي قد يؤدي إىل متزق العبوات       تصميم العبوات وصنعها بأسلوب يسمح بتسريب الغاز ملنع         

  .البضائع اخلطرة بطريقة متنع احلركة بعد تبدد أي مادة تربيد أو تكييف
  . جيدة التهويةجيب نقل العبوات اليت حتتوي على مادة تربيد أو تكييف يف وحدات لنقل البضائع  ٣-٣-٣-٥-٥
  وضع العالمات على العبوات اليت حتتوي على مادة تربيد أو تكييف  ٤-٣-٥-٥
توضع على العبوات اليت حتتوي على بضائع خطرة مستخدمة يف التربيد أو التكييف عالمات تشري   ١- ٤- ٣- ٥- ٥

" كمادة تكييف"أو " AS COOLANT" "كمادة تربيد"إىل االسم الرمسي للنقل اخلاص هبذه البضائع اخلطرة، تليه عبارة 
"AS CONDITIONER"حسب االقتضاء ،.  
وحبجم يتناسب مع حجم العبـوة حبيـث        ثابتة ومقروءة وموضوعة يف موقع      جيب أن تكون العالمات       ٢-٤-٣-٥-٥

  .تكون ظاهرة للعيان
   اليت حتتوي على جليد جاف غري معبأوحدات النقل الشاحنة  ٥-٣-٥-٥
ليد اجلاف يف شكل غري معبأ، جيب أال يدخل يف تالمس مباشر مع اهليكـل املعـدين                 إذا استخدم اجل    ١-٥-٣-٥-٥

وجيب اختاذ تدابري لتوفري العزل املناسب بني اجلليد اجلاف ووحدة نقل البضائع عن           . لوحدة نقل البضائع تالفياً لتقصف املعدن     
  ).خلإل احلرارة مثل ألواح اخلشب أو الصواين، باستخدام مواد مناسبة ضعيفة توصي( مم كحد أدىن ٣٠طريق توفري فاصل من 

حيثما وضع اجلليد اجلاف حول العبوات، جيب اختاذ تدابري لضمان بقاء العبوات يف مكاهنا األصلي يف                  ٢-٥-٣-٥-٥
  .أثناء النقل بعد تبدد اجلليد اجلاف

  وحدات النقل الشاحنةوضع العالمات على   ٦-٣-٥-٥
 اليت حتتوي على بضائع خطرة مستخدمة ألغراض التربيد أو ت النقل الشاحنةوحداجيب أن توضع على   ١-٦-٣-٥-٥

بسهولة األشخاص الذين فيه يراها نقطة نفاذ يف موقع  كل ، عند٢-٦-٣-٥-٥التكييف عالمات حتذير على النحو املبني يف  
  :ألحكام التاليةحىت تستوىف ا الشاحنةنقل الوحدة وتبقى هذه العالمة على . ايفتحون الوحدة أو يدخلوهن

إلزالة التركيزات الضارة مـن مـواد التربيـد أو          الشاحنة  نقل  الأن تكون قد متت هتوية وحدة         )أ(
  التكييف؛

  .وأن يكون قد مت تفريغ السلع املربدة أو املكيفة  )ب(
  .٢- ٥- ٥على النحو املبني يف الشكل جيب أن تكون عالمة التحذير   ٢-٦-٣-٥-٥
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 ٢- ٥- ٥الشكل 

  

 

 

 

 

 

  

  التكييف يف وحدات النقل الشاحنة/ة التحذير ملادة التربيدعالم

وأال يقـل   واحـد،    وجيب أن تكون احلروف كبرية وعلى سطر      . التكييف/ للنقل ملادة التربيد   يدرج االسم الرمسي    *
حجم احلروف  يتسع له احليز املتوفر، ميكن أن يقلل         وإذا كان طول االسم الرمسي للنقل كبرياً حبيث ال        .  مم ٢٥ارتفاعها عن   

  .)ثاين أكسيد الكربون، صلب ("CARBON DIOXIDE, SOLID"مثال ذلك . إىل احليز األقصى املتوفر
، "AS CONDITIONER" "كمادة تكييـف " أو "AS COOLANT" "كمادة تربيد" للنقـل م الرمسيـيدرج االس  **

  . مم٢٥اعها عن وأال يقل ارتفوجيب أن تكون احلروف كبرية وعلى سطر واحد، . حسب االقتضاء
.  مم ٢٥٠ مم وارتفاعها عن     ١٥٠ وأال يقل عرضها عن      جيب أن تكون عالمة التحذير مستطيلة الشكل،        

 وإذا مل تكن . مم٢٥األبيض على أال يقل ارتفاع احلروف عن     باللون األمحر أو  " WARNING" "حتذير"كلمة  وجيب أن تكون    
  .ب تقرييب مع العناصر املبينةاألبعاد حمددة، جيب أن تكون مجيع العناصر بتناس

 من الطبعة املنقحة السابعة     ٢- ٦- ٣- ٥- ٥تطبيق األحكام الواردة يف الفقرة      يف   االستمرار   جيوز  :مالحظة
  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١  عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت

  الوثائق  ٧-٣-٥-٥
حتتوي  اليت   وحدات النقل الشاحنة  املرافقة ل ) الشحن أو بيان الشحنة   كمستند  (وثائق  الشتمل  تجيب أن     ١-٧-٣-٥-٥

  :ومل يتم هتويتها بالكامل قبل النقل على املعلومات التالية أو كانت حتتوي على مواد مستخدمة ألغراض التربيد أو التكييف

  مم على األقل١٥٠
٢٥

٠
ألقل

ى ا
 عل
 مم

  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

202 

  ؛"UN" باحلرفني رقم األمم املتحدة مسبوقاً  )أ(
   "كمـادة تكييـف  "أو " AS COOLANT" "كمادة تربيـد "رمسي للنقل تليه عبارة واالسم ال  )ب(

"AS CONDITIONER"حسب االقتضاء ،.  
  .، ثاين أكسيد الكربون، صلب، كمادة تربيد١٨٤٥األمم املتحدة : مثال  

وجيب  .١-٧-٣-٥-٥جيوز أن يكون مستند النقل يف أي شكل، شريطة أن يشتمل على املعلومات املطلوبة يف                  ٢-٧-٣-٥-٥
  . ومقروءة وثابتةعرُّفأن تكون هذه املعلومات سهلة الت
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  اجلزء السادس
  اشتراطات

اويـات الوسـيطة   واحل،  بناء العبوات 
ــبرية،  ــوات الك ــسوائب، والعب لل

، وحاويات الغاز   ةـوالصهاريج النقال 
   املتعددة العناصر، وحاويات السوائب،   

  واالختبارات اليت ختضع هلا     
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  ١-٦ل الفص
  اشتراطات بناء واختبار العبوات

  )٢-٦ عبوات مواد الشعبة غري(
  عموميات  ١-١-٦
  :ما يلينطبق اشتراطات هذا الفصل على ال ت  ١-١-١-٦

لوائح الوكالة الدولية    املبينة يف ، اليت جيب أن متتثل للشروط       مواد مشعة على   اليت حتتوي    الطرود  )أ(
  :يلي  ماباستثناء ،للطاقة الذرية

شـتراطات احلكـم   ال )خماطر إضافية(املواد املشعة اليت هلا خصائص خطرة أخرى   متتثل    '١'
  ؛١٧٢اخلاص 

 (SCO) السطح امللوثة   جسامواأل (LSA)املواد ذات النشاط النوعي املنخفض      وجيوز نقل     '٢'
 شريطة أن تستويف أيضاً األحكام التكميلية املبّينة     الالئحة،يف عبوات معينة حمددة يف هذه       

  يف لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
  ؛أوعية الضغط  )ب(
   كغ؛٤٠٠كتلتها الصافية تجاوز  اليت تالطرود  )ج(
  . لترا٤٥٠ً اليت تتجاوز سعتها  السوائل، غري العبوات اجملمعة،عبوات  )د(

. ليـاً العبـوات اجلـاري اسـتخدامها حا      أساس   على   ٤-١-٦ اشتراطات العبوات املبّينة يف      وضعت  ٢-١-١-٦
 عن املواصفات املوضحة ختتلف استخدام عبوات ذات مواصفات ال اعتراض على ،مراعاة للتقدم العلمي والتكنولوجي   لكن،و

 وقـادرة علـى اجتيـاز       ، ومقبولة لدى السلطات املختصة    ، شريطة أن تكون هذه العبوات فعالة بنفس القدر        ،٤-١-٦يف  
هـذه   عن الطرائـق املبّينـة يف        ختتلفوميكن قبول طرائق اختبار     . ح بنجا ٥-١-٦ و ٣-١-١-٦االختبارات املوصوفة يف    

  . شريطة أن تكون مكافئة هلاالالئحة،
 جتتاز اختباراً مناسباً ملنع التسرب وتكون قادرة على الوفـاء            أن لنقل السوائل   معدَّة أية عبوة ُيشترط يف     ٣-١-١-٦

  :٣-٤-٥-١-٦مبستوى االختبار املناسب املبّين يف 
   استخدامها ألول مرة يف النقل؛قبل  )أ(
  .بعد إعادة صنعها أو جتديدها، قبل إعادة استخدامها يف النقل  )ب(
   .تزويد العبوات بوسائل إغالقها ،وال يلزم يف هذا االختبار  
 أال تتأثر بـذلك نتـائج       ةطي شر ،وميكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة املركبة بدون العبوة اخلارجية          

  .اجملمعة يشترط إجراء هذا االختبار على العبوات الداخلية يف العبوات وال. االختبار
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 التأكد مـن   بغية   ، يف إطار برنامج لضمان اجلودة يرضي السلطة املختصة        ،تصنع العبوات وجتدد وختترب     ٤-١-١-٦
  .استيفاء كل عبوة لالشتراطات الواردة يف هذا الفصل

لبـضائع  نقـل ا   طـرود    -العبوة   "ISO 16106:2006 د املقاييس، رقم   لتوحي ة الدولي املنظمةيوفر معيار      :مالحظة
توجيهات مقبولة " ISO 9001 مبادئ لتطبيق - والعبوات الكبرية (IBCs) عبوات البضائع اخلطرة واحلاويات الوسيطة     - اخلطرة

  . اليت ميكن اتباعهاتبشأن اإلجراءا
جراءات اليت يتعني اتِّباعها مع وصف ألنواع وسائل        موزعوها معلومات عن اإل   مث  يقدم صانعو العبوات      ٥-١-١-٦

وأي مكونات أخرى الزمة لضمان قدرة الطرود بشكلها املقدم للنقل علـى            ) مبا يف ذلك احلشايا الالزمة    (اإلغالق وأبعادها   
  .اجتياز اختبارات األداء املنطبقة الواردة يف هذا الفصل

  رموز الداللة على أنواع العبوات  ٢-١-٦
  :يتكون الرمز مما يلي   ١-٢-١-٦

   أسطوانة، تنكة، إخل، يليه؛، مثالًيدل على نوع العبوة (3 ,2 ,1)رقم عريب   )أ(
مثـل  : ن طبيعة املادة اليت صنعت منها العبـوة       لبيا،  )حروف التينية كبرية  (كبري  حرف التيين     )ب(

  فوالذ، خشب، إخل، يليه عند االقتضاء؛
  . النوع الذي تنتمي إليه العبوةنضمرقم عريب يدل على فئة العبوة   )ج(

يبّين احلرف األول   . لرمزمن ا التينيان بالتتابع يف املوضع الثاين      ان  يف حالة العبوات املركبة يستخدم حرف       ٢-٢-١-٦
  .مادة صنع الوعاء الداخلي ويبّين الثاين مادة صنع العبوة اخلارجية

  . العبوة اخلارجيةيدل على نوعرمز الذي  ال رقم ال يستخدم إالاجملمعةيف حالة العبوات   ٣-٢-١-٦
احتياطية تفي   على عبوة    "T" ويدل احلرف . بعد رمز العبوة   "W"أو   "V"أو   "T"  احلرف الالتيين  جيوز وضع   ٤-٢-١-٦
. ٧-١-٥-١-٦ الشتراطات الـواردة يف   باتفي   على عبوة خاصة     "V" ويدل احلرف . ١١-١-٥-١-٦ الشتراطات الواردة يف  با

 عن  خمتلفة ملواصفات    على أن العبوة، على الرغم من أهنا من النوع نفسه الذي يشري إليه الرمز، قد صنعت وفقاً                 "W" ويدل احلرف 
  .٢-١-١-٦ الواردة يف االشتراطات، وتعترب مكافئة هلا مبقتضى ٤-١-٦املواصفات الواردة يف 

  :تستخدم األرقام التالية للداللة على أنواع العبوات  ٥-٢-١-٦
  ةأسطوان  -١  
  )حمجوز(  -٢  
  تنكة  -٣  
  صندوق  -٤  
  كيس  -٥  
  عبوة مركبة  -٦  

  :تستخدم احلروف الالتينية الكبرية التالية لبيان أنواع مواد صنع العبوات  ٦-٢-١-٦
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  A   مجيع األنواع واملعاجلات السطحية(فوالذ(  
  B  ومنيوملأ  
  C  خشب طبيعي  
  D  خشب رقائقي   
  F  خشب معاد التكوين   
  G  ليفيكرتون   
  H  ادة بالستيكيةم  
  L  نسيج  
  M  ورق متعدد الطبقات  
  N   األلومنيوم وأ الفوالذ غري(معدن(  
  P  زجاج أو خزف أو فخار  
  . تفهم املواد البالستيكية على أهنا تشمل املواد البوليمرية األخرى مثل املطاط:  مالحظة  

 واملادة املستخدمة يف    ،تبعاً لنوع العبوات  يبّين اجلدول التايل الرموز اليت تستخدم لتحديد أنواع العبوات            ٧-٢-١-٦
  :إىل الفقرات اليت ميكن الرجوع إليها لالطالع على االشتراطات املناسبةإحاالت أيضاً ويعرض اجلدول صنعها وفئتها؛ 

  الفقرة  الرمز  الفئة  املادة  النوع
  1A1  غطاء غري قابل للرتعب   فوالذA   أسطوانات-١

  ــــــــــــــــــــــــــ
 1A2  طاء قابل للرتعغب

١-٤-١-٦ 

 B1  غطاء غري قابل للرتعب   ألومنيومB1  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 1B2  غطاء قابل للرتعب
٢-٤-١-٦ 

 D1     خشب رقائقيD ٥-٤-١-٦ 
 G1    ليفي كرتونG ٧-٤-١-٦ 
 H1  غطاء غري قابل للرتعب   بالستيكH1  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  1H2  غطاء قابل للرتعب

٨-٤-١-٦ 

 N   ،الفـوالذ أو   غري   معـدن
  األلومنيوم

  !1N  غطاء غري قابل للرتعب
  ــــــــــــــــــــــــــ

 1N2  غطاء قابل للرتعب
٣-٤-١-٦ 

 )حمجوز( -٢
  3A1  غطاء غري قابل للرتعب   فوالذA   تنكات-٣

  ــــــــــــــــــــــــــ
  3A2  غطاء قابل للرتعب

٤-٤-١-٦ 

 B3  غطاء غري قابل للرتعب   ألومنيومB1  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  3B2  غطاء قابل للرتعب
٤-٤-١-٦ 

 H3  غطاء غري قابل للرتعب   بالستيكH1  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 3H2  غطاء قابل للرتعب
٨-٤-١-٦ 
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  الفقرة  الرمز  الفئة  املادة  النوع
 ١٤-٤-١-٦ 4A     فوالذA  صناديق-٤
 B4     ألومنيومB ١٤-٤-١-٦ 
 C4  عادية   خشب طبيعيC1  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  4C2  مانعة للتنخيلذات جدران 

٩-٤-١-٦ 

 D4      خشب رقائقيD ١٠-٤-١-٦ 
 F4      خشب معاد التكوينF ١١-٤-١-٦ 
 G4     ليفي كرتونG ١٢-٤-١-٦ 
 H4  ممدد   بالستيكH1  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  4H2  جامد

١٣-٤-١-٦ 

 N   ،الفـوالذ أو   غري   معـدن
 منيوماأللو

  4N  ١٤-٤-١-٦  
  5H1  بدون بطانة أو طالء داخلي   بالستيك منسوجH   أكياس-٥

  ــــــــــــــــــــــــــ
  5H2  مانعة للتنخيل

  ــــــــــــــــــــــــــ
  5H3  ال تتأثر باملاء

١٦-٤-١-٦ 

 H5    رقائق البالستيكH4 ١٧-٤-١-٦ 
 L 5  بدون بطانة أو طالء داخلي  نسيجL1  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  5L2  مانعة للتنخيل

  ــــــــــــــــــــــــــ
  5L3  ال تتأثر باملاء

١٥-٤-١-٦ 

 M5  متعددة الطبقات   ورقM1  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  5M2  متعددة الطبقات، ال تتأثر باملاء
١٨-٤-١-٦ 

  واتـ عب-٦
 مركبة     

H 6  يف أسطوانة من الفوالذ  أوعية من البالستيكHA1  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HA2  يف صندوق من الفوالذ
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HB1  يف أسطوانة من األلومنيوم
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HB2  يف صندوق من األلومنيوم
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HC  يف صندوق خشيب
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HD1  اخلشب الرقائقييف أسطوانة من 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HD2  يف صندوق من اخلشب الرقائقي
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HG1   الليفييف أسطوانة من الكرتون
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HG2   الليفييف صندوق من الكرتون
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HH1  يف أسطوانة من البالستيك
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HH2  يف صندوق من البالستيك

١٩- ٤-١ -٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦  
  
١٩-٤-١-٦ 
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  الفقرة  الرمز  الفئة  املادة  النوع
 P   وعـاء مـن الزجـاج أو  

  زف أو الفخاراخل   
  6PA1  يف أسطوانة من الفوالذ

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PA2  يف صندوق من الفوالذ

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PB1  يف أسطوانة من األلومنيوم

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PB2  يف صندوق من األلومنيوم

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PC  يف صندوق خشيب

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PD1  يف أسطوانة من اخلشب الرقائقي

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PD2  يف سلة من اخلوص

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PG1   الليفييف أسطوانة من الكرتون

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PG2   الليفييف صندوق من الكرتون

  ــــــــــــــــــــــــــ
  6PH1  يف عبوات من البالستيك املمدد

  ــــــــــــــــــــــــــ
 6PH2   البالستيك اجلامديف عبوات من

٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦  
  
٢٠-٤-١-٦ 

  وضع العالمات  ٣-١-٦
ر  إىل منوذج تصميمي اجتـاز االختبـا       تعودتدل العالمات املوضوعة على أن العبوة اليت حتمل العالمة            :١ مالحظة

د حب فإن العالمة ،ولذا. هذا الفصل اليت تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستخدامها اشتراطات   بنجاح، وأهنا تستويف     صميميالت
الالئحة على نـوع العبـوة       اجلزء الثالث من هذه      وعموماً، ينص : ذاهتا ال تؤكد بالضرورة إمكان استخدام العبوة ألية مادة        

  .أو كتلتها، وأي اشتراطات خاصة أخرى لكل مادة/، واحلد األقصى لسعتها و)ل من الفوالذ على سبيل املثاأسطوانة(
 العبوات ومن يقومون بتجديدها واستخدامها ونقلـها         صانعي القصد من وضع العالمات هو مساعدة       :٢ مالحظة

الـصانع  ا  استخدام عبوة جديدة، تكون العالمة األصـلية وسـيلة يـستخدمه          فيما يتعلق ب  و. وكذلك السلطات التنظيمية  
  . األداء اليت استوفيتاشتراطات اختبارلتعيني نوع العبوة وبيان  )الصانعون(

قد يتطلب األمـر    يف حني أنه    ،  وما إليه ال تقدم العالمات دائماً تفاصيل كاملة عن مستويات االختبار            :٣ مالحظة
دة االختبار، أو تقارير االختبـار، أو سـجل   إيالء مزيد من االعتبار هلذه املستويات، وذلك مثالً عن طريق الرجوع إىل شها         

لتعبئة مواد عينت   " Y"أو  " X" ميكن استخدام عبوة حتمل عالمة       ،وعلى سبيل املثال  . العبوات اليت اجتازت االختبارات بنجاح    
والـيت يـتم    ،)١(ويف هذه احلالة حتدد القيمة القصوى املسموح هبا للكثافة النـسبية          . هلا جمموعة تعبئة تقابل درجة خطر أقل      

 حسب االقتضاء، أي أن ٥-١-٦وات املبينة يف ـار العبـات اختبـ املبّين يف اشتراط ٢,٢٥ أو   ١,٥حتديدها مبراعاة املعامل    

 ـــــــــــــــ

 . وهي مستخدمة يف سائر هذا النص)SG (النوعيللثقل  مرادفة )d (تعترب الكثافة النسبية  )١(
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 II  التعبئـة   ميكن استخدامها كعبوات جملموعة    ١,٢ منتجات ذات كثافة نسبية       على  املختربة لتحتوي  Iجمموعة التعبئة   عبوات  
، وذلك بـالطبع    ٢,٧ لتعبئة منتجات ذات كثافة نسبية     III التعبئة   جملموعة  أو كعبوات  ١,٨ نسبيةلتعبئة منتجات ذات كثافة     

  .شريطة أن تفي هذه العبوات جبميع املعايري الوظيفية للمنتجات ذات الكثافة النسبية األعلى
وعة يف مكان  عالمات مستدمية ومقروءة وموض    الالئحةخمصصة لالستخدام وفقاً هلذه      كل عبوة حتمل    ١- ٣- ١- ٦
 كـغ تظهـر     ٣٠ويف حالة العبوات اليت تتجاوز كتلتها اإلمجاليـة         .  مناسبني للعبوة حبيث تسهل رؤية العالمات      جموحب

 مـم،   ١٢ والرموز عن    رقاموال يقل ارتفاع احلروف واأل    .  على قمة العبوة أو على جانبها      نسخ مكررة منها  العالمات أو   
 مناسـب يف    حجموتكون ذات   .  كغ أو أقل   ٣٠ لتراً أو    ٣٠ة العبوات اليت تبلغ      مم يف حال   ٦ ارتفاعها عن    لال يق ولكن  

  . كغ أو أقل٥أو   لترات٥حالة العبوات اليت تبلغ 
  :وتبني العالمات ما يلي  
  ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات   )أ(  

و  أو حاويات السوائب املرنـة أ      يف أي غرض آخر غري إثبات أن العبوة       ال يستخدم هذا الرمز     
ذات الصلة الـواردة يف     لالشتراطات    متتثل الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر      

  .٨- ٦أو  ٧- ٦ أو ٦- ٦ أو ٥- ٦ أو ٣- ٦ أو ٢- ٦ أو ١ - ٦ الفصل
" UN"ويف حالة العبوات املعدنية اليت حتمل عالمات بارزة، ميكن استخدام احلـرفني الكـبريين             

  بديالً عن الرمز املوضح أعاله؛
  ؛٢-١-٦ا ورد يف وفقاً ملالرمز الذي يدل على نوع العبوة   )ب(  
  :جزأينرمز يتكون من   )ج(  

اليت اجتاز النموذج التصميمي اختباراهتـا      ) جمموعات التعبئة  (حرف يدل على جمموعة     '١'
  :بنجاح

  X  جملموعات التعبئةIو IIو III  
  Y جملموعيت التعبئة IIو III   
  Z جملموعة التعبئة IIIقط؛ ف  

بة إىل أول رقم عشري، اليت اخترب من أجلها النمـوذج التـصميمي    الكثافة النسبية مقرَّ    '٢'
 وميكن إغفال هذا البيان إذا مل       ؛للعبوات اليت ال توجد هبا عبوات داخلية لتعبئة السوائل        

وتذكر الكتلة اإلمجالية القصوى بالكيلوغرامات يف حالة       . ١,٢تتجاوز الكثافة النسبية    
  عبوات داخلية؛على  أو اليت حتتوي صلبةات املخصصة لتعبئة املواد الالعبو

 يف حالـة   يـدل،  أو عبوات داخليـة، أو  صلبةيدل على أن العبوة لنقل مواد       ف" S"رف  احلأما    )د(
درويل الذي  يضغط االختبار اهل  على   املخصصة الحتواء السوائل،     ) العبوات اجملمعة  غري(العبوات  

   كيلوباسكال؛١٠ معرباً عنه بالكيلوباسكال ومقرباً إىل أقرب حتمُّله ثبتت قدرة العبوة على

u  
n 
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كما يبني بشكل مالئم شهر صنع العبوة يف حالة         . آخر رقمني من السنة اليت صنعت فيها العبوة         )ه(
 بقيـة   موضع  عن خمتلف موضعوميكن بيان ذلك على العبوة يف       . 3H و 1Hالعبوات من النوعني    

  : املالئمة يف هذا الصددقطرائومن ال. العالمات
 

 

    *  
 

  
ويف هذه احلالة جيب أن يكون      . كن عرض الرقمني األخريين لسنة الصنع يف هذا املكان        مي  *

  .الرقمان اللذان يشريان إىل السنة يف عالمة اعتماد النموذج ويف الدائرة الداخلية متماثلني
طلوب من املعلومـات يف  ميكن أيضاً قبول طرائق أخرى تعطي احلد األدىن امل         :مالحظة

  .شكل ثابت ومرئي ومقروء
اسم الدولة املرخصة بتخصيص العالمة، ويعرب عنه بالعالمة املميزة للمركبات ذات احملركات يف               )و(

  املرور الدويل؛
  .لعبوة حتددها السلطة املختصة لأخرىمتييز  عالمة ةاسم الصانع أو أي  )ز(

  ، حتمل كل أسطوانة معدنية جديدة تتجاوز      ١- ٣- ١- ٦ة الواردة يف    العالمات املستدمي باإلضافة إىل     ٢- ٣- ١- ٦
لمعدن املـستخدم يف    ك االمسي ل  على قاعها، مع بيان السم    ) ه( إىل   )أ (١- ٣- ١- ٦ لتر العالمات املبينة يف      ١٠٠ سعتها  

ك كون السمي وعندما .)بالنقش البارز على سبيل املثال ( دائم، يف شكل    ) مم ٠,١باملليمترات إىل أقرب    ( جسمها على األقل  
لكل من الغطاء العلوي واجلسم والقاع على ك االمسي ني السميباجلسم  لكل من غطائي أسطوانة معدنية أقل من مسك  االمسي  

السمك دد  حيو. "١,٠-١,٠-٠,٩"أو  " ١,٠-١,٢-١,٠ "ل املثال ـعلى سبي و ،) مثالً بارزالنقش  بال( دائم  القاع يف شكل  
. ة الفوالذـ يف حالISO 3574:1999ل ـ، مثلتوحيد املقاييس  الدوليةملنظمةمن معايري ايار املناسب  للمعللمعدن وفقاًاالمسي 

  باستثناء ما هو منـصوص عليـه       )بالنقش البارز مثالً  ( يف شكل دائم     )ز( و )و (١-٣-١-٦ وال توضع العالمات املبينة يف    
  .٥-٣-١-٦ يف
 )أ( من   ١-٣-١-٦العالمات املبينة يف    ،  ٢-٣-١-٦يها يف    العبوات املشار إل   ما عدا حتمل كل عبوة،      ٣-٣-١-٦

  إذا كانت  دائمة العالمات   وتعترب. بصورة دائمة، إذا كانت قابلة ألن جترى هلا عملية جتديد الستخدامها من جديد             ،)ه(إىل  
 تجـاوز دنيـة الـيت ت     األسـطوانات املع   غريالعبوات  ويف حالة    ). مثالً بارزالنقش  بال( تتحمل عملية التجديد     قادرة على أن  

  .١-٣-١-٦  املناظرة املبينة يفالدائمة حمل العالمات الدائمة لتر، جيوز أن حتل هذه العالمات ١٠٠ سعتها
بالنقش البارز ( ليس من الضروري أن تكون العالمات دائمة       ،يف حالة األسطوانات املعدنية املعاد صنعها       ٤-٣-١-٦

حتمل كل أسطوانة معدنية معاد صنعها و. عبوة وال تغيري أو إزالة ملكونات هيكلية أصيلة إذا مل يكن هناك تغيري يف نوع ال        )مثالً
  . على الغطاء العلوي أو اجلانب)بالنقش البارز مثالً( يف شكل دائم )ه ( إىل)أ( ١-٣-١-٦العالمات املبينة يف 
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 املصممة حبيث يعـاد     ،)قابل للصدأ مثل الفوالذ غري ال   (األسطوانات املعدنية املصنوعة من مواد       يف   جيوز  ٥-٣-١-٦
  .)بالنقش البارز مثالً(شكل دائم ب )ز( و)و (١-٣-١-٦العالمات املبينة يف أن حتمل  ،استخدامها تكراراً

. ١-٢-١ على العبوات املصّنعة من مواد بالستيكية معاد صنعها حسبما ورد يف          " REC"توضع العالمة     ٦-٣-١-٦
  .١-٣-١-٦املذكورة يف وتوضع هذه العالمة بقرب العالمة 

ويفصل كل عنصر يف العالمات املطلوبـة يف هـذه           .١-٣-١-٦توضع العالمات بالترتيب املبني يف        ٧-٣-١-٦
 مـثالً بـشرطة   -، فصالً واضحاً ما يناسب، حسب٨-٣-١-٦يف  ) ي(إىل  ) ح(الفقرات الفرعية، وكذلك يف الفقرات من       

  .١٠-٣-١-٦وترد أمثلة على ذلك يف . ولةأو مبسافة، حىت يتسىن متييزها بسه"/" مائلة 
 أجزاء العالمة بشكل صـحيح وال حتول أية عالمات إضافية ترخص هبا السلطة املختصة دون متييز          

  .١- ٣- ١- ٦ للفقرة وفقاً
  : بالترتيب التايلدائمةبعد جتديد عبوة ما، يتعني على من قام بتجديدها أن يضع عليها عالمات   ٨-٣-١-٦

قواعد اليت مت فيها جتديد العبوة، ويعرب عنه بالعالمة املميزة للمركبات ذات احملرك يف              اسم الدولة     )ح(
  املرور الدويل؛

  أي متييز آخر للعبوة حتدده السلطة املختصة؛اسم جمدد العبوة أو   )ط(
على كل عبوة اجتازت بنجاح اختبار منـع        " L" ويضاف احلرف    ؛"R"سنة التجديد؛ واحلرف      )ي(

 .٣-١-١-٦ر إليه يف التسرب املشا

غطائها  من على  )د ( إىل )أ (١-٣-١-٦العالمات املطلوبة يف    ب جتديد أسطوانة معدنية اختفاء      سّبإذا    ٩-٣-١-٦
 )ط( و)ح (٨-٣-١-٦ م، متبوعـة مبـا ورد يف  دائشكل ب على اجلهة اليت جددهتا أن تضعها  جيب أيضاً  ،العلوي أو جانبها  

 التصميمي األصلي ووضعت عليه     موذجقدرة أداء أكرب من تلك اليت اخترب من أجلها الن         وال تشري هذه العالمات إىل      . )ي(و
  .عالماهتا

  NEW أمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة  ١٠-٣-١-٦

  
4G/Y145/S/02  
NL/VL823 

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   
  )ز(و) و (١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   

   الليفيد من الكرتونصندوق جديل

  
1A1/Y1.4/150/98 
NL/VL824 

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (١-٣-١-٦  حسبما هو مبني يف  
  )ز(و) و (١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   

سطوانة فوالذية جديـدة لتعبئـة      أل
  السوائل

  
1A2/Y150/S/01 
NL/VL825 

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   
  )ز(و) و (١-٣-١-٦  هو مبني يف حسبما  

ألسطوانة فوالذية جديدة لتعبئـة     
   أو عبوات داخليةصلبةمواد 

  
4HW/Y136/S/98  
NL/VL826 

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   
  )ز(و) و(١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   

ن البالستيك  ـد م ـدوق جدي ـلصن
  ذي مواصفات مكافئة

  
1A2/Y/100/01 
USA/MM5 

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   
  )ز(و) و (١-٣-١-٦ حسبما هو مبني يف   

ألسطوانة من الفوالذ أعيد صـنعها      
  الحتواء سوائل
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  :RECONDITIONED أمثلة لعالمات توضع على عبوات جمددة  ١١-٣-١-٦
  1A1/Y1.4/150/97 

NL/RB/01 RL 
  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (١- ٣-١-٦ حسبما هو مبني يف  
  )ي(و) ط(و) ح (٨- ٣-١-٦ حسبما هو مبني يف  

  

  1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

  )ه(و) د( و)ج( و)ب( و)أ (١-٣- ١-٦ حسبما هو مبني يف   
  )ي(و) ط(و) ح (٨- ٣-١-٦يف  حسبما هو مبني  

  

  SALVAGE احتياطيةمثال لعالمة توضع على عبوة   ١٢-٣-١-٦

  1A2T/Y300/S/01 
  USA/abc 

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (١- ٣-١-٦ يف حسبما هو مبني  
  )ز(و) و (١- ٣-١-٦حسبما هو مبني يف   

  

 على  توضع، ميكن أن    ١٢-٣-١-٦ و ١١-٣-١-٦ و ١٠-٣-١-٦العالمات، املقدمة عنها أمثلة يف         :مالحظة
  .سطر واحد أو عدة أسطر بشرط التقيد بالتسلسل الصحيح

  تعلق بالعبواتاشتراطات ت  ٤-١-٦
  اشتراطات عامة  ٠-٤-١-٦

  .ال ُيسمح بأن يشكل أي نفاذ للمادة من العبوة احملتوية هلا خطرا يف ظروف النقل العادية  
  األسطوانات الفوالذية  ١-٤-١-٦

  1A1  غطاء غري قابل للرتعب  
  1A2  غطاء قابل للرتعب  

تناسب مع سـعة  ت يةكافوبسماكة نوع مناسب  من ألواح الفوالذ من    واألغطيةيصنع جسم األسطوانة      ١-١-٤-١-٦
  .قصوداألسطوانة واالستخدام امل

 املنظمـة وفقاً ملعيار   " املناسبة"يف حالة األسطوانات املصنوعة من فوالذ كربوين، حتدد أنواع الفوالذ              :مالحظة
 ذي خصائص جتاريـة    صفيحة من فوالذ كربوين مدلفن على الساخـن       "ISO 3573:1999  لتوحيد املقاييس، رقم   ةالدولي

صفيحة من فوالذ كربوين مدلفن علـى        "ISO 3574:1999  لتوحيد املقاييس، رقم   ة الدولي املنظمةومعيار  ". وقابل للسحب 
 ١٠٠  عنسعتهاتقل ألسطوانات املصنوعة من فوالذ كربوين اليت خبصوص او". البارد ذي خصائص جتارية وقابل للسحب  

 لتوحيد املقاييس، رقـم     ة الدولي املنظمة، إضافة إىل املعايري املذكـورة آنفاً وفقاً ملعيار         "مناسبـة"لتر حتـدد أنواع فوالذ     
ISO 11949:1995"     رقم واملعيار" صفيح إلكترولييت مدلفن على البارد  ISO 11950:1995"       فوالذ إلكترولييت مدلفن علـى

لوحة سوداء مدلفنة على البارد بشكل ملفـوف         "ISO 11951:1995  رقم واملعيار" أكسيد الكروم /البارد ومطلي بالكروم  
  ".إلنتاج الصفيح اإللكترولييت املدلفن على البارد أو الفوالذ اإللكترولييت املدلفن على البارد واملطلي

وتدرز درزات اجلـسم    .  لتراً من السائل   ٤٠تلحم درزات اجلسم يف األسطوانات اليت تتسع ألكثر من            ٢-١-٤-١-٦
 .لترا أو أقل من السائل ٤٠ م يف حالة أسطوانات نقل املواد االصلبة أو أو تلحميكانيكياً
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  . أو تلحم، وميكن تركيب حلقات تقوية منفصلةتدرز احلواف ميكانيكياً  ٣-١-٤-١-٦
 لتراً ما ال يقل عن طوقني ممددين للدحرجة أو ٦٠ سعتها تجاوزبوجه عام، حيمل جسم األسطوانة اليت ت  ٤-١-٤-١-٦

 تثبت جيداً على اجلسم حبيـث ال ميكـن          ،فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة     . قني مستقلني للدحرجة  على األقل طو  
  .وال تلحم أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط. انزالقها

 األسطوانة ذات الغطاء غري القابل للرتع       ءال يتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو غطا            ٥-١-٤-١-٦
)1A1( أما األسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع ذي الغطاء القابـل للـرتع             . سم ٧ (1A2) .

. لتسرب يف ظروف النقل العادية    ل ومانعة الفتحة يف جسم أو غطاء األسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة            وسيلة إغالق وتصمم  
 وسائل اإلغالق  وسائل إحكام أخرى مع      ةوتستخدم حشايا أو أي   .  يف مكاهنا   ميكانيكياً أو تلحم   وسيلة اإلغالق وتدرز حافة   

  . حبكم تصميمهامانعة للتسرب ذاهتا وسائل اإلغالقما مل تكن 
ستخدم وسائل إغالق األسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، وحبيث تظل        تتصمم و   ٦-١-٤-١-٦

 وسائل إحكام أخرى مع مجيع أنواع األغطيـة         ةستخدم حشايا أو أي   تو. نقل العادية  يف ظروف ال   مانعة للتسرب األسطوانات  
  .قابلة للرتعال
 ولوازم التركيب متوافقة مـع      ووسائل اإلغالق   واألغطية إذا مل تكن املواد املستخدمة يف صنع األجسام         ٧-١-٤-١-٦

وحيتفظ الطـالء أو    . مناسب أو تعاجل معاجلة مناسبة    احملتويات املطلوب نقلها تغطى السطوح الداخلية لألسطوانة بطالء واق          
  .املعاجلة باخلواص الواقية يف ظروف النقل العادية

 . لترا٤٥٠ً  :السعة القصوى لألسطوانة  ٨-١-٤-١-٦

 . كغ٤٠٠  : الكتلة الصافية القصوى  ٩-١-٤-١-٦

  األسطوانات املصنوعة من األلومنيوم  ٢-٤-١-٦
  1B1  غطاء غري قابل للرتعب  
  1B2  غطاء قابل للرتعب  

أو مـن سـبيكة      يف املائـة     ٩٩ األسطوانة من ألومنيوم ال تقل درجة نقاوته عن           وغطاء يصنع جسم   ١-٢-٤-١-٦
  .املقصودلسعة األسطوانة واالستخدام  تبعاً ومسك كافمناسب وتكون مادة الصنع من نوع . ألومنيوم

  .، حبلقات تقوية منفصلة درزات احلواف، إن وجدتىوتقو. لحم مجيع الدرزاتت  ٢-٢-٤-١-٦
 لتراً ما ال يقل عن طوقني ممددين للدحرجة أو ٦٠ سعتها تتجاوز حيمل جسم األسطوانة اليت ،بوجه عام  ٣-٢-٤-١-٦

 على اجلسم حبيـث ال ميكـن         أطواق مستقلة للدحرجة، تثبت جيداً     كفإذا كانت هنا  . على األقل طوقني مستقلني للدحرجة    
  .لدحرجة بطريق اللحام بالنقطوال تلحم أطواق ا. انزالقها

 األسطوانات ذات الغطاء غري القابل      غطاء امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو        اتال يتجاوز قطر فتح     ٤-٢-٤-١-٦
 أما األسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع ذي الغطـاء القابـل للـرتع   . سم ٧ )1B1(للرتع  

)1B2 .(يف ظروف النقل    ومانعة للتسرب  الفتحة يف جسم أو غطاء األسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة            غالقوسيلة إ صمم  تو 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

215 

 أو أية وسـائل     حشاياوتستخدم  . مانعة للتسرب  يف مكاهنا حبيث يوفر اللحام درزة        وسائل اإلغالق وتلحم حواف   . العادية
  . حبكم تصميمهاة للتسربمانع ذاهتا وسائل اإلغالق ما مل تكن وسائل اإلغالقإحكام أخرى مع 

ستخدم وسائل إغالق األسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، وحبيث تظل        تتصمم و   ٥-٢-٤-١-٦
 وسائل إحكام أخرى مع مجيع أنواع األغطيـة         ة أو أي  حشاياستخدم  تو.  يف ظروف النقل العادية    مانعة للتسرب األسطوانات  

  .قابلة للرتعال
  لترا٤٥٠ً  :عة القصوى لألسطوانةالس  ٦-٢-٤-١-٦

  كغ٤٠٠  :الكتلة الصافية القصوى  ٧-٢-٤-١-٦

  األسطوانات املصنوعة من معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم  ٣-٤-١-٦
  1N1  غطاء غري قابل للرتعب  
  1N2  غطاء قابل للرتعب  

وتكون املادة  . والذ أو األلومنيوم  يصنع جسم وغطاء األسطوانة من املعدن أو من سبيكة معدنية غري الف             ١-٣-٤-١-٦
  .من نوع مناسب ومسك كاف يتناسب مع سعة األسطوانة واالستخدام املقصود

وجتمع مجيع الدرزات، إن    . تقوى درزات احلواف، إن وجدت، وذلك باستخدام حلقات تقوية مستقلة           ٢-٣-٤-١-٦
  . املتعلقة باملعدن أو سبيكة املعدن املستخدمنيوفقاً آلخر التطورات التقنية) عن طريق اللحام وما إىل ذلك(وجدت، 

 لتراً ما ال يقل عن طوقني ممددين للدحرجـة       ٦٠بوجه عام، حيمل جسم األسطوانة اليت تتجاوز سعتها           ٣-٣-٤-١-٦
 تثبت جيداً على اجلسم حبيث ال ميكـن  ،فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة   . على األقل طوقني مستقلني للدحرجة     أو
  . وال تلحم أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط. القهاانز
ال يتجاوز قطر فتحات امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو غطاء األسطوانة ذات الغطاء غري القابـل                   ٤-٣-٤-١-٦

ـ                .  سم ٧ )1N1(للرتع   رتع أما األسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع ذي الغطاء القابـل لل
)1N2( .                  وتصمم وسيلة إغالق الفتحة يف جسم أو غطاء األسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة ومانعة للتسرب يف ظروف النقل

، حبيـث   وتلحم حافة وسيلة اإلغالق يف مكاهنا وفقاً آلخر التطورات التقنية يف املعدن أو سبيكة املعدن املستخدمني               . العادية
وتستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما مل تكـن وسـائل            .  للتسرب يكون مجع الدرزات مانعاً   

  .اإلغالق ذاهتا مانعة للتسرب حبكم تصميمها
تصمم وتستخدم وسائل إغالق األسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، وحبيث تظل           ٥-٣-٤-١-٦

وتستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع مجيع أنواع األغطيـة            . ةاألسطوانات مانعة للتسرب يف ظروف النقل العادي      
  .القابلة للرتع

   لترا٤٥٠ً  :السعة القصوى لألسطوانة  ٦-٣-٤-١-٦
   كغ٤٠٠  :الكتلة الصافية القصوى  ٧-٣-٤-١-٦
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   الفوالذ أو األلومنيومتنكات  ٤-٤-١-٦
  3A1   ،غطاء غري قابل للرتعبفوالذ  
  3A2   ،رتعغطاء قابل للبفوالذ  
  3B1   ،غطاء غري قابل للرتعبألومنيوم  
  3B2   ،غطاء قابل للرتعبألومنيوم  

من على األقل أو     يف املائة    ٩٩من ألواح الفوالذ أو األلومنيوم بدرجة نقاوة        التنكة  يصنع جسم وغطاء      ١-٤-٤-١-٦
  .املقصود واالستخدام وتكون املادة من نوع مناسب ومسك كاف يتناسبان مع سعة التنكة. سبيكة ألومنيوم قاعدية

وتلحم درزات التنكـات الفوالذيـة املخصـصة        . تدرز ميكانيكياً أو تلحم حواف التنكات الفوالذية        ٢-٤-٤-١-٦
 لتـراً أو  ٤٠وتدرز ميكانيكياً أو تلحم درزات التنكات الفوالذية املخصصة الحتواء     .  لتراً من السوائل   ٤٠الحتواء أكثر من    

 باسـتخدام حلقـة   ، درزات احلواف، إن وجدتىوتقو. لحم مجيع الدرزاتتتنكات األلومنيوم فأما يف ال  . أقل من السوائل  
  .تقوية مستقلة

وتعترب التنكات ذات الفتحات األكرب من النوع       . سم ٧) 3B1 و 3A1( ات التنك اتال يتجاوز قطر فتح     ٣-٤-٤-١-٦
 يف ظروف النقل    ومانعة للتسرب ث تظل حمكمة     الفتحات حبي  وسائل إغالق وتصمم  . )3B2 و 3A2(ذي الغطاء القابل للرتع     

 حبكـم   مانعة للتسّرب  وسائل اإلغالق  ما مل تكن     وسائل اإلغالق أو أية وسائل إحكام أخرى مع        حشاياوتستخدم  . العادية
  .تصميمها

قة مع   متواف جتهيزها ولوازم   وسائل إغالقها  و وأغطيتهاإذا مل تكن املواد املستخدمة يف صنع جسم التنكة            ٤-٤-٤-١-٦
وحيتفظ الطـالء أو املعاجلـة      .  تغطى األسطح الداخلية بطالء واق مناسب أو تعاجل معاجلة مناسبة          ،احملتويات املطلوب نقلها  

  .باخلواص الواقية يف ظروف النقل العادية
  لترا٦٠ً   :السعة القصوى للتنكة  ٥-٤-٤-١-٦

   كغ١٢٠  : الكتلة الصافية القصوى  ٦-٤-٤-١-٦
 ت املصنوعة من اخلشب الرقائقي األسطوانا  ٥-٤-١-٦

  1D 

 بلغ من اجلفاف ما يسمح بتداوله جتارياً، وخالياً من أي عيوب            التجفيفيكون اخلشب املستخدم جيد       ١-٥-٤-١-٦
ويف حالة استخدام مواد أخرى غري اخلـشب الرقـائقي يف صـنع             . املقصودةألغراض  لميكن أن تقلل من كفاءة األسطوانة       

  .ها معادلة للخشب الرقائقياألغطية، تكون نوعيت
، ألغطيـة ال يقل عن طبقتني لصنع اجلسم، وال يقل عن ثالث طبقات لصنع ا             ستخدم خشب رقائقي  ي  ٢-٥-٤-١-٦

  .وتكون الطبقات شديدة االلتصاق ببعضها مبادة الصقة ال تتأثر باملاء، ويكون اجتاه كرتون الطبقات متعامداً
  .قصودسعة األسطوانة واالستخدام املل ةالئمم صالهتاطوانة وو األسيةغطأيكون تصميم جسم و  ٣-٥-٤-١-٦
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علـى    مادة معادلة أخرى تثبت بإحكام     ةكرافت أو أي    تبطن األغطية بورق   ، دقائق احملتويات  تنخيلملنع    ٤-٥-٤-١-٦
  .الغطاء ومتتد إىل اخلارج بطول حميط الغطاء

  لترا٢٥٠ً  :السعة القصوى لألسطوانة  ٥-٥-٤-١-٦

  كغ٤٠٠    :لكتلة الصافية القصوىا  ٦-٥-٤-١-٦

  .حذفت  ٦-٤-١-٦
   الليفيصنوعة من الكرتوناألسطوانات امل  ٧-٤-١-٦

  1G 

، ملصقة أو مصفحة )غري املموج(يتكون جسم األسطوانة من عدة طبقات من الورق الثقيل أو الكرتون   ١-٧-٤-١-٦
 الكرافت املعاجل بالشمع أو رقائق معدنيـة أو مـادة     طبقة واقية أو أكثر من القار أو ورق       على  معاً بشكل جيد، وقد حتتوي      

  .بالستيكية، إخل
، أو املعدن، أو اخلشب الرقائقي، أو البالستيك،         الليفي  أو الكرتون  ،تصنع األغطية من اخلشب الطبيعي      ٢-٧-٤-١-٦

لشمع أو رقائق معدنيـة أو      طبقة واقية أو أكثر من القار أو ورق الكرافت املعاجل با          على  أو مادة مناسبة أخرى، وقد حتتوي       
  .مادة بالستيكية، إخل

  .املقصود مع سعة األسطوانة واستخدامها ووصالهتا األسطوانة وأغطيةيتناسب تصميم جسم   ٣-٧-٤-١-٦
 . مقاومة للماء بدرجة كافية حبيث ال تنفصل طبقاهتا يف ظروف النقل العاديةاجملمَّعةتكون العبوة   ٤-٧-٤-١-٦

   لترا٤٥٠ً  :صوى لألسطوانةالسعة الق  ٥-٧-٤-١-٦
 كغ ٤٠٠    :الكتلة الصافية القصوى  ٦-٧-٤-١-٦

   املصنوعة من البالستيكتنكاتاألسطوانات وال  ٨-٤-١-٦
  1H1  غطاء غري قابل للرتعب ،أسطوانة  
  1H2  غطاء قابل للرتعب ،أسطوانة  
  3H1  غطاء غري قابل للرتعتنكة، ب  
  3H2  ،غطاء قابل للرتعب تنكة  

 العبوة من مادة بالستيكية مناسبة وتكون ذات قوة كافية تتناسب مع سـعتها واسـتخدامها                تصنع  ١- ٨- ٤- ١- ٦
غـري   أية مادة سبق استخدامها      م، ال تستخد  ١- ٢- ١وباستثناء املواد البالستيكية املعاد تدويرها حسبما ورد يف         . املقصود

وة ذات مقاومة كافية للتقادم والتحلل الـذي        وتكون العب . خملفات اإلنتاج أو مواد أعيد طحنها من نفس عملية التصنيع         
  .تسببه املادة املعبأة أو األشعة فوق البنفسجية

 يلزم توفري هذه الوقاية عن طريـق إضـافة أسـود    ،إذا تطلب األمر الوقاية من األشعة فوق البنفسجية       ٢-٨-٤-١-٦
. تويات العبوة وتظل فعالة طوال عمر العبوة      وتتوافق هذه املضافات مع حم    . الكربون أو أي صبغات أو صاّدات مناسبة أخرى       
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وحيثما استخدم أسود الكربون أو صبغات أو صاّدات غري تلك املستخدمة يف صناعة النموذج التصميمي املختـرب، ميكـن                   
تـوى  أو إذا كـان احمل     من الكتلة  يف املائة    ٢االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان احملتوى الوزين ألسود الكربون ال يتجاوز             

  . وليس هناك حد حملتوى صاّدات األشعة فوق البنفسجية؛من الكتلة يف املائة ٣الوزين للصبغة ال يتجاوز 
 أخرى ألغراض غري الوقاية من األشـعة فـوق          ةمضافمواد  ميكن أن يتضمن تركيب املادة البالستيكية         ٣-٨-٤-١-٦

ويف هـذه  . واص الكيميائية والفيزيائية للمادة اليت صنعت منها العبوة    اخل يف  ضاراً  تأثرياً وادالبنفسجية، شريطة أال تؤثر هذه امل     
  .احلالة ميكن االستغناء عن إعادة االختبار

، على أن تؤخـذ يف      املقصود مع سعتها واستخدامها     اًكون مسك جدار العبوة يف مجيع نقاطها متناسب       ي  ٤-٨-٤-١-٦
  .االعتبار اإلجهادات اليت ميكن أن تتعرض هلا كل نقطة

 األسطوانات ذات الغطاء غري القابل      أغطيةم أو   اجسأ امللء والتفريغ والتنفيس يف      اتال يتجاوز قطر فتح     ٥-٨-٤-١-٦
أما األسطوانات والتنكات ذات الفتحات األكـرب       . سم ٧) 3H1(  ذات الغطاء غري القابل للرتع     اتأو يف التنك  ) 1H1(للرتع  

 يف جسم أو غطـاء األسـطوانة أو         وسائل إغالق الفتحات  وتصمم  . )3H2 و 1H2(فتعترب من النوع ذي الغطاء القابل للرتع        
 وسائل إحكام أخرى مـع      ةوتستخدم حشايا أو أي   .  يف ظروف النقل العادية    ومانعة للتسرب التنكة حبيث تظل العبوة حمكمة      

  . حبكم تصميمهامانعة للتسرب ذاهتا وسائل اإلغالق ما مل تكن وسائل اإلغالق
ستخدام وسائل إغالق األسطوانات والتنكات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل العبوات            توتصمم    ٦-٨-٤-١-٦

وتستخدم حشايا مع مجيع األغطية القابلة للرتع ما مل يكن تصميم األسطوانة .  يف ظروف النقل العاديةومانعة للتسربحمكمة 
  .على النحو الواجبطاء القابل للرتع  عندما يثبت الغمانعة للتسرب جيعلها على النحو الذيأو التنكة 

  لتراً ٤٥٠  :1H2و 1H1  :السعة القصوى لألسطوانة والتنكة  ٧-٨-٤-١-٦
    3H1 3وH2:  لتراً ٦٠ 

  كغ ٤٠٠  :1H2و 1H1  :الكتلة الصافية القصوى  ٨-٨-٤-١-٦
    3H1 3وH2:  كغ ١٢٠  

  الصناديق املصنوعة من اخلشب الطبيعي  ٩-٤-١-٦
  4C1  عادية  
  4C2   مانعة للتنخيلذات جدران  

 من العيوب اليت تقلل بدرجـة        للتداول التجاري وخالياً   يكون اخلشب املستخدم جيد التجفيف صاحلاً       ١-٩-٤-١-٦
. املقصودوتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصندوق واالستخدام           . كبرية من قوة أي جزء من الصندوق      

مقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط أو اخلشب احلبييب أو أي نوع             د التكوين وميكن صنع الغطاء والقاع من خشب معا      
  .مناسب آخر

ـ . ه يف ظروف النقل العاديـة     ـ مقاومة لالهتزاز الذي تتعرض ل      التثبيت وسائلتكون    ٢-٩-٤-١-٦   تفـادي   بوجي
رجح أن تتعرض إلجهاد كبري باستخدام     وضع الوصالت امل  تو.  عملياً كلما كان ذلك ممكناً   التسمري املستعرض الجتاه األلياف،     

  . أخرى مكافئةمواد تثبيتمسامري برمشة أو باستخدام مسامري حلقية أو 
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وتعتـرب  . يتكون كل جزء من قطعة واحدة أو يكون معادالً لقطعة واحـدة           : 4C2الصناديق من النوع      ٣-٩-٤-١-٦
لـسان،  حّز و  وصلة    أو وصلة ليندرمان، : للتجميع باللصق األجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام إحدى الطرائق التالية          

  .، أو وصلة متناكبة مع وجود قطعتني رابطتني على األقل من معدن مموج عند كل وصلةتعشيقصلة متراكبة أو وصلة و وأ
 . كغ٤٠٠     :الكتلة الصافية القصوى  ٤-٩-٤-١-٦

 الصناديق املصنوعة من اخلشب الرقائقي  ١٠-٤-١-٦

  4D  
يكون اخلشب الرقائقي املستخدم ثالثي الطبقات على األقل ويصنع من قشرة جيدة التجفيف صـاحلة                 ١-١٠-٤-١-٦

حة أو منشورة، وخالية من العيوب اليت ميكن أن تقلل بدرجة كبرية من قـوة    للتداول التجاري مقطوعة مبقطع دوار، أو مشرّ      
ويلـزم لـصق الطبقـات      . املقصودة الصندوق واستخدامه    وتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سع       . الصندوق

وميكن استخدام مواد أخرى مناسبة إىل جانب اخلشب الرقائقي يف صـنع الـصناديق،              . املتجاورة مبادة الصقة مقاومة للماء    
  . باملسامري يف قوائم أو أطراف ركنية أو جتمع بوسائل مماثلة من حيث الكفاءةوتكون الصناديق مثبتة جيداً

  . كغ٤٠٠     :الكتلة الصافية القصوى  ٢-١٠-٤-١-٦
   الصناديق املصنوعة من خشب معاد التكوين  ١١-٤-١-٦

  4F 

مقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط أو اخلـشب        تصنع جدران الصناديق من خشب معاد التكوين        ١-١١-٤-١-٦
  .املقصودالصنع مع سعة الصناديق واستخدامها وتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة . احلبييب أو أي نوع مناسب آخر

  .ق األخرى من مادة مناسبة أخرىيداميكن صنع أجزاء الصن  ٢-١١-٤-١-٦
  .جتمع الصناديق بشكل متني باستخدام وسائل تثبيت مناسبة  ٣-١١-٤-١-٦
 . كغ٤٠٠     :الكتلة الصافية القصوى  ٤-١١-٤-١-٦

   يفي اللالصناديق املصنوعة من الكرتون   ١٢-٤-١-٦
  4G 

مـن طبقـة واحـدة أو    ( قوية من نوع جيد، صلبة أو مموجة من اجلانبني    ليفية كرتونألواح  تستخدم    ١-١٢-٤-١-٦
حبيـث  من القـوة    وتكون مقاومة السطح اخلارجي للماء      . املقصود، تناسب سعة الصندوق واالستخدام      )متعددة الطبقات 

ر ـانظ( دقيقة لتعيني درجة امتصاص املاء ٣٠ ملدة )Cobb(اختبار كوب ، عند إجراء ٢م/ غ١٥٥تتجاوز الزيادة يف الكتلة     ال
ISO 535:1991.(   وتفريضها ،  تتثلّم دون أن    جتعيد األلواح صفات الثين الصحيحة، حبيث يكون باإلمكان قطع أو         فيها   وتتوافر

ُملـصقة  أللواح املموجـة    د ا َدوتكون خُ . مبا يسمح بالتجميع دون حدوث صدوع أو كسور سطحية أو ثنيات غري مطلوبة            
  .بالظهارات املقابلة هلا بغراء متني

. ميكن أن يكون ألطراف الصندوق إطار خشيب أو تصنع بأكملها من اخلشب أو مادة مناسبة أخـرى                  ٢-١٢-٤-١-٦
  .وميكن استخدام عوارض للتقوية مصنوعة من اخلشب أو مادة مناسبة أخرى
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 ملفوفة بأشرطة ومطوية ومغّراة بغراء متني، أو تكـون          الصناديقام  أجس اليت يف  الصنع   وصالتتكون    ٣-١٢-٤-١-٦
  .ناسباملقدر ال باملطوية الوصالتتراكب يكون و. بدبابيس معدنيةمتراكبة ومدروزة 

  .شريط الصق مقاوم للماءُيستعَمل  ، أو اللف بشريطبالغراءحيثما يتم إغالق الصندوق   ٤-١٢-٤-١-٦
  . للمحتويات مالئماً مكاناًتوفّر تصمم الصناديق حبيث  ٥-١٢-٤-١-٦
  . كغ٤٠٠     :الكتلة الصافية القصوى  ٦-١٢-٤-١-٦
  الصناديق املصنوعة من البالستيك  ١٣-٤-١-٦

  4H1 من البالستيك املمدد  
  4H2 من البالستيك اجلامد  

. املقـصود خدام   لسعته واالست  ه قوة كافية تبعاً   ـيصنع الصندوق من مادة بالستيكية مناسبة، وتكون ل         ١-١٣-٤-١-٦
  . لالحنالل الذي قد تسببه املادة املعبأة أو األشعة فوق البنفسجية للتقادم بدرجة كافية ومقاوماًويكون الصندوق مقاوماً

 د جزأين مصنوعني من مادة بالستيكية ممددة مـشكلة        يتضمن الصندوق املصنوع من البالستيك املمدّ       ٢-١٣-٤-١-٦
 القاع واجلـزء العلـوي    ويصمم  . معهويتشابك  وات الداخلية، وجزء علوي يغطي القاع       قاع به جتاويف لوضع العب    : بقالب
 أي عبوات داخلية مـع الـسطح        سدادة إغالق وال تتالمس   .  الصندوق بإحكام  مواضعها من  العبوات الداخلية    تشغلحبيث  

  .الداخلي لغطاء هذا الصندوق
ه قوة شد كافية ملنع انفتاح      ـقبل إرساله بشريط الصق ل    د  يغلق الصندوق املصنوع من البالستيك املمدّ       ٣-١٣-٤-١-٦

 للظروف اجلوية وتتوافق مادة اللصق فيه مع مادة البالستيك املمدد اليت صنع منها              ويكون الشريط الالصق مقاوماً   . الصندوق
  .كفاءةوميكن استخدام وسائل إغالق أخرى مماثلة يف ال. الصندوق

وعة من البالستيك اجلامد، ميكن توفري الوقاية من األشعة فوق البنفـسجية، إذا             يف حالة الصناديق املصن     ٤-١٣-٤-١-٦
 مـع  واد املضافةويتعني أن تتوافق هذه امل . تطلب األمر ذلك، بإضافة أسود الكربون أو أي صبغات أو صاّدات مناسبة أخرى            

بون أو صبغات أو صاّدات غري تلك الـيت  ويف حالة استخدام أسود الكر.  طوال عمر الصندوق  كفاءهتااحملتويات وأن حتتفظ ب   
استخدمت يف صنع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا مل تتجاوز النـسبة الوزنيـة ألسـود                    

هناك حدود  وليس ؛من الكتلة يف املائة ٣، أو إذا مل تتجاوز النسبة الوزنية للصبغة من الكتلة يف املائة ٢الكربون يف البالستيك 
  .لنسبة صاّدات األشعة فوق البنفسجية

 ألغراض أخرى غري الوقاية مـن األشـعة فـوق            على مواد مضافة   ميكن أن حتتوي املادة البالستيكية      ٥-١٣-٤-١-٦
ويف .  اخلواص الكيميائية أو الفيزيائية للمادة اليت صنع منها الـصندوق          يف  ضاراً  تأثرياً وادالبنفسجية، شريطة أال تؤثر هذه امل     

  .هذه احلاالت ميكن االستغناء عن إعادة االختبار
تزود الصناديق املصنوعة من البالستيك اجلامد بوسائل إغالق مصنوعة من مادة مناسبة ذات قوة كافية                 ٦-١٣-٤-١-٦

  .ومصممة حبيث متنع انفتاح الصندوق عن غري قصد
  .كغ ٦٠  :4H1  :الكتلة الصافية القصوى  ٧-١٣-٤-١-٦

  4H2:  غ ك٤٠٠.  
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   أو معدن آخرالصناديق املصنوعة من الفوالذ أو األلومنيوم   ١٤-٤-١-٦
  4A  فوالذصناديق ال  
  4B  لومنيومصناديق األ  
  4N  لومنيوم أو األمن معدن آخر غري الفوالذ صناديق  

  .واستخدامه املقصودتتناسب قوة املعدن وبناء الصندوق مع سعته   ١-١٤-٤-١-٦
 أو اللباد، حسب احلالة، أو تبطن بغـالف أو طـالء             الليفي طع حشو من الكرتون    بق ن الصناديق تبطّ  ٢-١٤-٤-١-٦

  ملنـع دخـول املـواد،      تدابري اختاذ   بفإذا كان الغالف الداخلي من طبقتني من املعدن املدروز، جي         . داخلي من مادة مناسبة   
  .سيما املتفجرات، بني ثنايا الدرز وال
  . يف ظروف النقل العاديةوجيب أن تبقى حمكمة ؛ن أي نوع مناسب موسائل اإلغالقميكن أن تكون   ٣-١٤-٤-١-٦
  . كغ٤٠٠       :الكتلة الصافية القصوى  ٤-١٤-٤-١-٦
  األكياس املصنوعة من النسيج  ١٥-٤-١-٦

  5L1  بدون بطانة أو طالء داخلي  
  5L2  مانعة للتنخيل  
  5L3  مقاومة للماء  

 الكيس مـع سـعة الكـيس        صناعةتناسب قوة النسيج و   وت. يكون النسيج املستخدم من نوعية جيدة       ١-١٥-٤-١-٦
  .قصودواستخدامه امل

  :باستخدام ما يلي على سبيل املثالللتنخيل نعاً ايصنع الكيس حبيث يكون م: 5L2املانعة للتنخيل األكياس   ٢-١٥-٤-١-٦
   لصق ورق على السطح الداخلي للكيس بواسطة الصق مقاوم للماء مثل القار؛  )أ(
   قة رقيقة من البالستيك على السطح الداخلي للكيس؛ لصق طبأو  )ب(
  . بطانة أو أكثر من الورق أو البالستيكأو  )ج(

ملاء باسـتخدام   ا مانعاً لتسرب نع دخول الرطوبة عن طريق جعل الكيس        مي: 5L3لماء  ل املقاومةاألكياس    ٣-١٥-٤-١-٦
  :يلي على سبيل املثال ما

 ،ورق كرافت معـاجل بالـشمع    : على سبيل املثال  (للماء  بطانة داخلية منفصلة من ورق مقاوم         )أ(
   ؛)البالستيكبطبقة من ورق معاجل بالقار، أو ورق كرافت مغطى  أو

   لكيس؛لسطح الداخلي ال طبقة رقيقة من البالستيك تلصق على أو  )ب(
  . بطانة أو أكثر من البالستيكأو  )ج(

  . كغ٥٠  : الكتلة الصافية القصوى  ٤-١٥-٤-١-٦

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

222 

  األكياس املصنوعة من البالستيك املنسوج  ١٦-٤-١-٦
  5H1  بدون بطانة داخلية أو طالء  
  5H2  مانعة للتنخيل  
  5H3  مقاومة للماء  

وتتناسب قوة املادة   . تصنع األكياس من شرائط ممددة أو فتائل وحيدة اخليط من مادة بالستيكية مناسبة              ١-١٦-٤-١-٦
  .قصودامل الكيس مع سعة الكيس واستخدامه صنعاملستخدمة و

نسج، تصنع األكياس باخلياطة أو بطريقة أخرى تضمن إغـالق          النسيج البالستيكي مسطَّح ال   إذا كان     ٢-١٦-٤-١-٦
 أو أي طريقة غلق أخـرى       احلبك، يغلق الكيس باخلياطة أو       النسج أنبويبَّالنسيج البالستيكي   وإذا كان   . القاع وأحد اجلانبني  

  .مماثلةإغالق توفر قوة 
حدى الوسائل التالية على    استخدام إ بمانعة للتنخيل   جيب جعل األكياس    : 5H2 املانعة للتنخيل األكياس    ٣-١٦-٤-١-٦

  :سبيل املثال
   لصق طبقة من الورق أو البالستيك الرقيق على السطح الداخلي للكيس؛  )أ(
  .وضع بطانة منفصلة أو أكثر من الورق أو من البالستيكأو   )ب(

إحدى باستخدام  ملاء  مانعاً لتسرب ا  ملنع دخول الرطوبة يلزم جعل الكيس       : 5H3ومة للماء   األكياس املقا   ٤-١٦-٤-١-٦
  :الوسائل التالية على سبيل املثال

ورق أو  ورق كرافت معاجل بالـشمع،      : على سبيل املثال  (بطانة منفصلة من ورق مقاوم للماء         )أ(
  ؛)لبالستيك أو ورق كرافت مغطى بطبقة من ا،كرافت مغطى بطبقتني من القار

  و طبقة رقيقة من البالستيك تلصق على السطح الداخلي أو اخلارجي للكيس؛أ  )ب(
  .أو بطانة أو أكثر من البالستيك  )ج(

  . كغ٥٠  :الكتلة الصافية القصوى  ٥-١٦-٤-١-٦
  األكياس املصنوعة من رقائق البالستيك  ١٧-٤-١-٦

  5H4 

 الكيس مـع سـعة      صنعوتتناسب قوة املادة املستخدمة و    . ةصنع األكياس من مادة بالستيكية مناسب     ت  ١-١٧-٤-١-٦
 والصدمات اليت ميكن أن تتعـرض هلـا   الوصالت ووسائل اإلغالق الضغوط  تحملويتعني أن ت  . واستخدامه املقصود الكيس  

  .األكياس يف ظروف النقل العادية
  . كغ٥٠  :الكتلة الصافية القصوى  ٢-١٧-٤-١-٦
  ورقاألكياس املصنوعة من ال  ١٨-٤-١-٦

  5M1  متعددة الطبقات  
  5M2  متعددة الطبقات، مقاومة للماء.  
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، وجيـوز أن    تصنع األكياس من ورق كرافت مناسب أو من ورق مماثل من ثالث طبقات على األقل                ١-١٨-٤-١-٦
اس  األكي صنع وتتناسب قوة الورق و    . ملتحم بشكل لصيق بالطبقة الورقية اخلارجية      شبكيتكون الطبقة املتوسطة من قماش      

  .مانعة للتنخيلوتكون مواضع الربط والغلق . الكيس واستخدامه املقصودمع سعة 
 ملنع دخول الرطوبة، يلزم جعل األكياس املكونة من أربع طبقات أو أكثـر            : 5M2األكياس من النوع      ٢-١٨-٤-١-٦

استخدام حاجز مقاوم للماء مصنوع ب إما باستخدام طبقة مقاومة للماء كواحدة من الطبقتني اخلارجيتني أو   مانعة لتسرب املاء  
باستخدام مانعة لتسرب املاء ويف حالة األكياس الثالثية الطبقات، ميكن جعلها       ؛من مادة واقية مناسبة بني الطبقتني اخلارجيتني      
 تعبأ وهي رطبة  أن تتفاعل املادة املعبأة مع الرطوبة أو حيثماخطروحيثما يوجد . طبقة مقاومة للماء باعتبارها الطبقة اخلارجية

، مثل ورق الكرافت احملمي بطبقـتني مـن         مانع لتسرب املاء  أو حاجز   مانعة لتسرب املاء     مالصقاً للمادة طبقة     يوضع أيضاً 
 بالسطح الداخلي للكيس، أو بطانة داخلية أو        تلحمالبالستيك  من  القطران، أو ورق الكرافت املكسو بالبالستيك، أو رقائق         

  .مانعة لتسرب املاء الوصالت ووسائل اإلغالقكون وت. أكثر من البالستيك
  . كغ٥٠     :الكتلة الصافية القصوى  ٣-١٨-٤-١-٦
  )املواد البالستيكية(العبوات املركبة   ١٩-٤-١-٦

  6HA1  وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الفوالذ  
  6HA2 وعاء من البالستيك له قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ  
  6HB1   من البالستيك له أسطوانة خارجية من األلومنيوموعاء  
  6HB2 وعاء من البالستيك له قفص أو صندوق خارجي من األلومنيوم  
  6HC  وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من اخلشب  
  6HD1  وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي  
  6HD2  شب الرقائقي وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من اخل  
  6HG1  الليفيوعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الكرتون   
  6HG2  الليفيوعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الكرتون   
  6HH1  وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من البالستيك املمدد  
  6HH2  وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من البالستيك اجلامد  

  الوعاء الداخلي  ١-١٩-٤-١-٦
 ،٦-٨-٤-١-٦  إىل ٣-٨-٤-١-٦ من   االشتراطات، و ١-٨-٤-١-٦ي  ـ ف الواردة االشتراطاتتطبق   ١-١-١٩-٤-١-٦

  .على األوعية الداخلية املصنوعة من البالستيك
 من   خالية ة العبوة اخلارجي  جيب أن تكون  يوجل الوعاء البالستيكي الداخلي يف العبوة اخلارجية بإحكام، و         ٢-١-١٩-٤-١-٦

  . املادة البالستيكيةختدشأي نتوءات قد 
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  :السعة القصوى للوعاء الداخلي  ٣-١-١٩-٤-١-٦
  6HA1، 6HB1 ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1:  لترا٢٥٠ً   
  6HA2، 6HB2 ،6HC ،6HD2 ،6HG2 ،6HH2:  لترا٦٠ً   

  :الكتلة الصافية القصوى  ٤-١-١٩-٤-١-٦
  6HA1، 6HB1 ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1:  كغ٤٠٠   
  6HA2، 6HB2 ،6HC ،6HD2 ،6HG2 ،6HH2:  كغ٧٥   

  العبوة اخلارجية  ٢-١٩-٤-١-٦
تطبق على بناء   و ؛6HB1  أو األلومنيوم  6HA1ه أسطوانة خارجية من الفوالذ      ـوعاء من البالستيك ل     ١-٢-١٩-٤-١-٦

  .االقتضاء، حسب ٢-٤-١-٦ أو ١-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتالعبوة اخلارجية 
تطبق و ؛6HB2 أو األلومنيوم    6HA2ه قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ        ـء من البالستيك ل   وعا  ٢-٢-١٩-٤-١-٦

  .١٤-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتعلى بناء العبوة اخلارجية 
تطبق على بنـاء العبـوة اخلارجيـة        و ؛6HC ه صندوق خارجي من اخلشب    ـوعاء من البالستيك ل     ٣-٢-١٩-٤-١-٦

  .٩-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات
تطبق على بنـاء العبـوة      و ؛6HD1ه أسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي       ـوعاء من البالستيك ل     ٤-٢-١٩-٤-١-٦

  .٥-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاخلارجية 
تطبق على بنـاء العبـوة      و ؛6HD2 ه صندوق خارجي من اخلشب الرقائقي     ـوعاء من البالستيك ل     ٥-٢-١٩-٤-١-٦

  .١٠-٤-١-٦ املناسبة يف اتاالشتراطاخلارجية 
تطبق علـى بنـاء العبـوة       و ؛6HG1  الليفي ه أسطوانة خارجية من الكرتون    ـوعاء من البالستيك ل     ٦-٢-١٩-٤-١-٦

  .٤-٧-٤-١-٦ إىل ١-٧-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاخلارجية 
 علـى بنـاء العبـوة       تطبقو ؛6HG2  الليفي ه صندوق خارجي من الكرتون    ـوعاء من البالستيك ل     ٧-٢-١٩-٤-١-٦

  .١٢-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاخلارجية 
تطبق على بنـاء العبـوة      و ؛6HH1ه أسطوانة خارجية من البالستيك املمدد       ـوعاء من البالستيك ل     ٨-٢-١٩-٤-١-٦

  .٦-٨-٤-١-٦ إىل ٢-٨-٤-١-٦ من واالشتراطات، ١-٨-٤-١-٦ الواردة يف االشتراطاتاخلارجية 
 )جـة البالستيك املمّو مبا يف ذلك مادة(ه صندوق خارجي من البالستيك اجلامد ـاء من البالستيك ل وع  ٩-٢-١٩-٤-١-٦

6HH2٦-١٣-٤-١-٦ إىل ٤-١٣-٤-١-٦ ومن ١-١٣-٤-١-٦االشتراطات تطبق على بناء العبوة اخلارجية و ؛.  
  )زجاج أو خزف أو فخار(العبوات املركبة   ٢٠-٤-١-٦

  6PA1  ن الفوالذوعاء له أسطوانة خارجية م  
  6PA2  وعاء له قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ  
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  6PB1  وعاء له أسطوانة خارجية من األلومنيوم  
  6PB2  وعاء له قفص أو صندوق خارجي من األلومنيوم  
  6PC  وعاء له صندوق خارجي من اخلشب  
  6PD1   وعاء له أسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي  
  6PD2  وصوعاء له سلة خارجية من اخل  
  6PG1  الليفيوعاء له أسطوانة خارجية من الكرتون   
  6PG2  الليفيوعاء له صندوق خارجي من الكرتون   
  6PH1  وعاء له عبوة خارجية من البالستيك املمدد  
  6PH2  وعاء له عبوة خارجية من البالستيك اجلامد.  

  الوعاء الداخلي  ١-٢٠-٤-١-٦
 ومن مادة ذات نوعية جيدة خالية )الشكلإجاصّي أسطواين أو (سب يصنع الوعاء الداخلي بشكل منا   ١-١-٢٠-٤-١-٦

  .طا يف مجيع النقاًكون مسك اجلدران كافييو. من أي عيوب قد تقلل قوهتا
من الزجاج اجمللـخ     وسائل إغالق ملولبة من البالستيك، أو      القغوسائل إ تستخدم إلغالق األوعية      ٢-١-٢٠-٤-١-٦
 أن يتالمس مع حمتويات الوعاء      تملحي وسيلة اإلغالق ويكون أي جزء من     . ها يف الكفاءة  أخرى ال تقل عن    وسائل إغالق  أو

أدىن تـراخٍ  مركبة بطريقة جتعلها مانعة للتسرب ومثبتة جيداً ملنع وسائل اإلغالق وجيب التأكد من أن . مقاوماً هلذه احملتويات 
  .٨-١-١-٤حكام متتثل ألوسائل للتنفيس، يتعني أن  ذات وسائل إغالقوإذا اقتضى األمر استخدام .  أثناء النقلفيها
  .ماصَّةأو مواد /يثبت الوعاء جيداً يف العبوة اخلارجية باستخدام مواد توسيد و  ٣-١-٢٠-٤-١-٦
  . لترا٦٠ً  :السعة القصوى للوعاء  ٤-١-٢٠-٤-١-٦
  . كغ٧٥  :الكتلة الصافية القصوى  ٥-١-٢٠-٤-١-٦
  العبوة اخلارجية  ٢-٢٠-٤-١-٦
 االشـتراطات تطبق على بناء العبوة اخلارجيـة       و ؛6PA1ه أسطوانة خارجية من الفوالذ      ـوعاء ل   ١- ٢- ٢٠- ٤- ١- ٦

  .، غري أنه ميكن أن يكون الغطاء القابل للرتع، الذي يلزم هلذا النوع من العبوة، على شكل قلنسوة١- ٤- ١- ٦املناسبة يف 
 االشتراطاتتطبق على بناء العبوة اخلارجية و ؛6PA2 ه قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ  ـوعاء ل   ٢-٢-٢٠-٤-١-٦

 أعلى مـن   يف الوضع القائم،     وهي العبوة اخلارجية،    جيب أن تكون  ويف حالة األوعية األسطوانية     . ١٤-٤-١-٦املناسبة يف   
جيـة  ه شكل مماثل، وجب تزويد العبـوة اخلار       ـ الشكل، وكان ل   إجاصّيوإذا أحاط القفص بوعاء     . ووسيلة إغالقه الوعاء  

  .)قلنسوة(بغطاء واق 
 االشـتراطات  تطبق على بناء العبوة اخلارجيـة  ؛6PB1 ه أسطوانة خارجية من األلومنيوم    ـوعاء ل   ٣- ٢- ٢٠- ٤- ١- ٦

  .٢- ٤- ١- ٦املناسبة يف 
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تطبق علـى بنـاء العبـوة اخلارجيـة         و ؛6PB2 ه قفص أو صندوق خارجي من األلومنيوم      ـوعاء ل   ٤-٢-٢٠-٤-١-٦
  .١٤-٤-١-٦ يف  املناسبةاالشتراطات

 االشـتراطات تطبق على بناء العبوة اخلارجية      و: 6PCه صندوق خارجي من اخلشب      ـوعاء ل   ٥- ٢- ٢٠- ٤- ١- ٦
  .٩- ٤- ١- ٦املناسبة يف 

 االشتراطاتتطبق على بناء العبوة اخلارجية و ؛6PD1ه أسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي ـوعاء ل  ٦-٢-٢٠-٤-١-٦
  .٥-٤-١-٦املناسبة يف 

 مـواد  تصنع السلة بشكل سليم من       ؛6PD2 )أوقضبان الشجر  (ه سلة خارجية من اخلوص    ـوعاء ل   ٧-٢-٢٠-٤-١-٦
  .العطب حلماية الوعاء من )قلنسوة(وتزود السلة بغطاء واق . جيدة
 االشتراطاتالعبوة اخلارجية    بناءتطبق على   و ؛6PG1  الليفي ه أسطوانة خارجية من الكرتون    ـوعاء ل   ٨-٢-٢٠-٤-١-٦
  .٤-٧-٤-١-٦ إىل ١-٧-٤-١-٦ناسبة يف امل
 االشتراطاتتطبق على بناء العبوة اخلارجية      و ؛6PG2  الليفي ه صندوق خارجي من الكرتون    ـوعاء ل   ٩-٢-٢٠-٤-١-٦

  .١٢-٤-١-٦املناسبة يف 
  تـستويف  ؛)6PH2 أو   6PH1(ه عبوة خارجية من البالستيك املمدد أو البالستيك اجلامـد           ـوعاء ل   ١٠-٢-٢٠-٤-١-٦

وتصنع عبوات البالسـتيك  . ١٣-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاملواد اليت يصنع منها هذان النوعان من العبوات اخلارجية   
غري أن الغطاء القابل للرتع، الالزم هلذا النوع        .  العايل الكثافة أو من مادة بالستيكية أخرى مشاهبة        متعدد اإليثيلني اجلامد من   

  .ةبع على شكل قمن العبوات، ميكن أن يكون
  اشتراطات اختبار العبوات  ٥-١-٦
  إجراء االختبارات وتكرارها  ١-٥-١-٦
 للطرائـق الـيت حتـددها       ، وفقـاً  ٥-١-٦ترب النموذج التصميمي لكل عبـوة حـسبما ورد يف           خي  ١-١-٥-١-٦

  .املختصة السلطة
املبينة يف هـذا الفـصل قبـل        جيتاز بنجاح االختبارات      أن النموذج التصميمي لكل عبوة   ُيفتَرض يف     ٢-١-٥-١-٦

، وكيفية البناء والتعبئة، ولكن قد      السمكوحيدد النموذج التصميمي للعبوة بالتصميم، واحلجم، ومادة الصنع، و        . استخدامها
بتصميمها على   عن النموذج التصميمي إال      ختتلفكما يتضمن كذلك العبوات اليت ال       .  معاجلات السطح  خمتلف يتضمن أيضاً 

  . التصميمين ارتفاع النموذج أقل مارتفاع
الختبارات الـيت  يف حالة ا و. االختبارات على عينات اإلنتاج على فترات حتددها السلطة املختصة         تكرر  ٣-١-٥-١-٦

  .٣-٢-٥-١-٦ ألحكام ةاحمليطة معادلهتيئة األجواء عترب ت،  الليفيجترى على عبوات من الورق أو الكرتون
  . بعد إجراء أي تعديل يغري يف تصميم العبوة أو مادة صنعها أو كيفية بنائهاتكرر االختبارات أيضاً  ٤-١-٥-١-٦
 يف نقاط بـسيطة عـن       إال ختتلفجيوز للسلطة املختصة السماح بإجراء اختبار انتقائي على عبوات ال             ٥-١-٥-١-٦

يل األسطوانات واألكيـاس  ، عبوات داخلية ذات حجم أصغر أو كتلة صافية أقل، أو عبوات من قبمثالً: منوذج سبق اختباره 
  . قليالًخمفضةوالصناديق اليت تنتج بأبعاد خارجية 
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  حمجوزة  ٦-١-٥-١-٦
 من العبـوات الداخليـة يف عبـوة         خمتلفة بشأن الشروط املتعلقة بتجميع أنواع       ١-٥-١-١-٤انظر    :مالحظة

   .خارجية واحدة والتعديالت املسموح هبا يف العبوات الداخلية
يع ونقل سلع أو عبوات داخلية من أي نوع للمواد الصلبة أو السائلة دون اختبـار يف عبـوة              جيوز جتم   ٧-١-٥-١-٦

  : بالشروط التالية، وذلكخارجية
 )كالزجـاج ( مع عبوات داخلية هـشة       ٣-٥-١-٦    للفقرةترب العبوة اخلارجية بنجاح وفقاً      خت  )أ(

  ؛Iموعة التعبئة  جمل احملددارتفاع السقوط، وُيستخدم يف اختبارها سوائلعلى حتتوي 
 يتجاوز جمموع الكتلة اإلمجالية املشتركة للعبوات الداخلية نصف الكتلة اإلمجالية للعبـوات             ال  )ب(

  ؛ أعاله)أ(يف املشار إليه الداخلية املستخدمة الختبار السقوط 
 أقـل   ،عبوة وبني العبوات الداخلية وخارج ال     ، بني العبوات الداخلية    فيما كون مسك مادة التوسيد   يال    )ج(

 املناظر يف العبوة املختربة أصالً؛ وإذا ما استخدمت عبوة داخلية وحيـدة يف االختبـار                السمكمن  
 التوسيد بـني خـارج العبـوة      ككون مسك التوسيد بني العبوات الداخلية أقل من مس        يال   األصلي،

مقارنة بـالعبوات  (ر وعند استخدام عبوات داخلية أقل أو أصغ      . والعبوة الداخلية يف االختبار األصلي    
  ؛ستخدم مادة توسيد إضافية كافية مللء الفراغاتت )الداخلية املستخدمة يف اختبار السقوط

 الكتلـة  حتددو.  وهي فارغة٦-٥-١-٦الوارد يف  التنضيد  جتتاز العبوة اخلارجية بنجاح اختبار        )د(
خلية املـستخدمة الختبـار     الكتلة املشتركة للعبوات الدا   أساس   على    املتماثلة لعبواتل اإلمجالية
  ؛ أعاله)أ(يف املشار إليه السقوط 

سوائل حتاط بالكامل بكمية من مادة ماصة تكفي المتصاص         على  العبوات الداخلية اليت حتتوي       )ه(
  ؛احملتويات السائلة للعبوات الداخليةكامل 

لتسرب، ل تكن مانعة    سوائل ومل لإذا كان الغرض من العبوة اخلارجية احتواء العبوات الداخلية ل           )و(
، توفر وسـيلة   للتنخيل ومل تكن مانعة     الصلبةلمواد  لأو كان الغرض منها احتواء عبوات داخلية        

 وذلك يف شكل بطانـة مانعـة        ،الحتواء أي حمتويات سائلة أو صلبة يف حالة حدوث تسرب         
 العبـوات  ويف حالة. للتسرب أو أكياس بالستيك أو أية وسيلة احتواء أخرى ذات كفاءة مماثلة      

 أعاله داخل وسـيلة احتـواء       )ه(سوائل، توضع املادة املاصة املطلوبة يف البند        على  اليت حتتوي   
  ؛املكونات السائلة

  ؛١-٤-١-١-٤ا ورد يف مل العبوات تثل مت،لنقل اجلوييف حالة ا  )ز(
 Iموعة التعبئة    باعتبار أهنا اجتازت اختبار أداء جم      ٣-١-٦لفقرة    ل وضع عالمة على العبوات وفقاً    ت  )ح(

وتكون الكتلة اإلمجالية املبينة بالعالمات بالكيلوغرامات هي حصيلة كتلة العبوة          . للعبوات اجملمعة 
 إليها نصف كتلة العبوة أو العبوات الداخلية اليت استخدمت الختبـار الـسقوط              اخلارجية مضافاً 
وفقـاً  " V"العبـوة احلـرف     وتتضمن العالمة املوضوعة على مثل هذه       .  أعاله )أ(املشار إليه يف    

  .٤-٢-١-٦ للفقرة
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 جيوز للسلطة املختصة أن تطلب يف أي وقت تقدمي إثبات، يتوصل إليه عن طريق اختبارات جترى طبقاً                  ٨-١-٥-١-٦
  . الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي مستوفية العبوات اليت تنتج على مدى صناعيأن، ملواصفات هذا املقطع

 إجراء معاجلة داخلية أو طالء داخلي لدواعي األمان، حتتفظ املعاجلة أو الطالء باخلواص              تضى األمر إذا اق   ٩-١-٥-١-٦
  .الواقية حىت بعد إجراء االختبار

  . شريطة عدم تأثر صحة النتائج ومبوافقة السلطة املختصة،ميكن إجراء عدة اختبارات على عينة واحدة  ١٠-١-٥-١-٦
  العبوات االحتياطية  ١١-١-٥-١-٦

 لألحكام املنطبقة على جمموعة     وضع العالمات عليها وفقاً   ت و )١-٢-١انظر  (االحتياطية  عبوات  الترب  خت  
  : املخصصة لنقل املواد االصلبة أو العبوات الداخلية، باستثناء ما يليIIالتعبئة 

 تقل عن   متأل العبوات بنسبة ال   ويكون املاء هو مادة االختبار املستخدمة يف إجراء االختبارات،            )أ(
أكياس هبا كريات مـن     مثل  ،  واد مضافة ويسمح باستخدام م  . من سعتها القصوى  يف املائة    ٩٨

علـى   تؤثر   طريقة توضع ب  من أجل بلوغ الكتلة اإلمجالية املطلوبة للطرد، شريطة أال        الرصاص،  
 )ب (٥-٣-٥-١-٦لفقرة    ل وكبديل لذلك، ميكن تغيري ارتفاع السقوط وفقاً      . نتائج االختبار 

  دى إجراء اختبار السقوط؛ل
 كيلوباسكال مع   ٣٠ضغط   العبوات بنجاح اختبار عدم التسرب عند     جتتاز   ،باإلضافة إىل ذلك  و  )ب(

  ؛٧-٥-١-٦ل  بيان نتائج هذا االختبار يف تقرير االختبار املطلوب وفقاً
  .٤-٢-١-٦على العبوات كما هو مبني يف " T"وضع عالمة وت  )ج(

  الختبارإعداد العبوات ل  ٢-٥-١-٦
جترى االختبارات على عبوات معدة كما لو كانت معدة للنقل تشمل، يف حالة العبوات اجملمعة، العبوات                  ١-٢-٥-١-٦

من سعتها القصوى    يف املائة    ٩٨ مبا ال يقل عن       األكياس، غري،   األوعية أو العبوات الداخلية أو املفردة      ألمتو. الداخلية املستخدمة 
ويف حالة . ومتأل األكياس حىت السعة القصوى اليت تستخدم هبا    . من سعتها يف حالة املواد الصلبة      املائة    يف ٩٥يف حالة السوائل أو     

 اختبار منفصل لكـل مـن احملتويـات    رى، جيصلبة مصممة لنقل مواد سائلة و     هبا  تكون العبوات الداخلية   ، اليت العبوات اجملمعة 
 األصناف املقرر نقلها يف العبوة مبواد أو أصناف أخرى إال إذا كان من شـأن                وميكن االستعاضة عن املواد أو    . ةجلامدالسائلة وا 

، تكون للمادة البديلـة نفـس اخلـصائص         لصلبةوعند استخدام مادة أخرى يف حالة املواد ا       . ذلك أن يبطل نتائج االختبارات    
 األكياس اململوءة   مثل ،مح باستخدام أوزان إضافية   ويس.  اليت تتصف هبا املادة املقرر نقلها      )الكتلة، حجم احلبيبات، إخل   (الفيزيائية  

  .حببيبات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية املطلوبة للطرد، شريطة أال توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار
عند استخدام مادة أخرى يف حالة اختبارات السقوط املتعلقة بالسوائل، يكون السائل البـديل ذا                 ٢- ٢- ٥- ١- ٦

 يف اختبار سقوط السوائل يف      وميكن استخدام املاء أيضاً   . لزوجة مماثلتني لكثافة ولزوجة املادة املقرر نقلها      كثافة نسبية و  
  .٥- ٣- ٥- ١- ٦الظروف املبينة يف 

 ساعة على األقل يف جـو تـضبط فيـه           ٢٤ ملدة    الليفي ف العبوات املصنوعة من الورق أو الكرتون      تكّي  ٣-٢-٥-١-٦
 جـو   هو أن يتـصف واخليار املفضل.  من بني ثالثة خيارات ممكنة على خيار االختباروُيجرى  . رةالرطوبة النسبية ودرجة احلرا   
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  أما اخلياران اآلخـران هلـذا اجلـو   . يف املائة٢ ±  يف املائة  ٥٠س ورطوبة نسبية    °٢± س  °٢٣درجة حرارة   : يليمبا  ف  يالتكي
س ورطوبة °٢± س °٢٧حرارة درجة والثاين  ،يف املائة ٢ ±  يف املائة ٦٥س ورطوبة نسبية    °٢± س  °٢٠حرارة  درجة  فأوهلما  
  . يف املائة٢±  يف املائة ٦٥نسبية 
قـد تـسبب    ف وقيود القياس على املدى القـصري        أما التقلبات .  هذه احلدود  ضمنمتوسط القيم   يقع    :مالحظة

  . بإمكانية تكرار التجربةكثرياًلّ لكنها ال ُتِخ ، للرطوبة النسبية يف املائة٥±  تصل إىل  اإلفراديةاختالفات يف القياسات
  إضافية للتأكد من أن املادة البالستيكية املستخدمة يف صنع األسطوانات والتنكات البالستيكية            تدابريتتخذ    ٤-٢-٥-١-٦

 ١- ٨- ٤- ١- ٦ و ٢- ١- ١- ٦ يف الشتراطات الـواردة  لممتثلة   املخصصة الحتواء سوائل     )البالستيكية(والعبوات املركبة   
 األوعية أو العبوات ميتد لفتـرة        من بإجراء اختبار أويل على عينات    حتقيق ذلك   ميكن  على سبيل املثال،    و. ٣-٨-٤-١- ٦و

طويلة، ولتكن ستة شهور، تظل خالهلا العينات مملوءة باملواد املعتزم أن حتتويها، وبعد ذلك جترى على العينات االختبـارات                   
ملواد اليت قد تسبب تشققات     خبصوص ا و. ٦-٥-١-٦و ٥-٥-١-٦ و ٤-٥-١-٦ و ٣-٥-١-٦املنطبقة عليها الواردة يف     

 أو مبادة بديلة معروف أهنـا حتـدث يف املـواد          ،العينة باملادة ُتمأل  ،  يةلألسطوانات أو التنكات البالستيك    إضعافاًإجهادية أو   
 مضاف يعادل الكتل الكليـة      ض حلمل تعرَّو،   عما تسببه املادة املذكورة    البالستيكية قيد البحث تشققاً إجهادياً ال يقل شدة       

  . أمتار٣ العينة املختربة، عن ه، مبا فيالتنضيديقل ارتفاع  وال.  فوقها أثناء النقلُتنّضدلطرود مماثلة ميكن أن 
  اختبار السقوط  ٣-٥-١-٦
  السقوط واجتاه ،)وصانع تصميمي منوذج لكل( االختبار عينات عدد  ١-٣-٥-١-٦

  .صدمال نقطة على عمودياً الثقل مركز نيكو ،ستويامل السقوط حاالت خبالف  
 علـى  يؤدي أن حيتمل الذي االجتاه ستخدمي معني، سقوط الختبار ممكن اجتاه من أكثر يوجد وحيثما  

  .العبوةتعطّل  إىل األرجح

  السقوط اجتاه  االختبار عينات عدد  العبوة
  فوالذية أسطوانات
  األلومنيوم من أسطوانات
 الفـوالذ أو    معدن آخر غري  ن  ـ م أسطوانات
  األلومنيوم
  فوالذية تنكات
  ألومنيوم تنكات

   رقائقيالشب من اخل أسطوانات
   الليفيالكرتون من أسطوانات
  بالستيكية وتنكات أسطوانات
  األسطوانة شكل تأخذ اليت املركبة العبوات

٦  
  )سقطة لكل ٣(

  : )عينات ٣ تستخدم( ١ السقطة
 العبـوة  تكن مل اإذ أو احلافة على مبيل اهلدف العبوة تصدم
  .طرف على أو حميطية درزة على حافة ذات

  
تصدم ): تسـتخدم العينات الثالث األخرى    (٢السـقطة  

العبوة اهلدف على أضعف جزء منها مل خيترب يف السـقوط          
األول، على سبيل املثال، وسـيلة اإلغـالق، أو يف حالـة            

  .األسطوانات، الدرزة الطولية امللحومة يف جسم األسطوانة
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  السقوط اجتاه  االختبار عينات عدد  العبوة
  الطبيعي اخلشب من صناديق
  اخلشب الرقائقي  من صناديق
  اخلشب املعاد التكوين  من صناديق
   الليفيالكرتون من صناديق
  البالستيك من صناديق
  األلومنيوم أو الفوالذ من صناديق
  الصندوق شكل تأخذ اليت املركبة العبوات

٥  
  )سقطة لكل ١(

  القاع على مستوية: ١ السقطة
  القمة على ةمستوي: ٢ السقطة
  الطويل اجلانب على مستوية: ٣ السقطة
  القصري اجلانب على مستوية: ٤ السقطة
  ركن على: ٥ السقطة

  ٣  جانبية وبدرزة واحدة طبقة من أكياس
 )كيس لكل سقطات ٣(

  عريض وجه على مستوية: ١ السقطة
  ضيق وجه على مستوية: ٢ السقطة
  للكيس طرف على: ٣ السقطة

 جانبية، درزة وبدون دةواح طبقة من أكياس
  الطبقات متعددة أو

٣  
  )كيس لكل ٢(

  عريض وجه على مستوية: ١ السقطة
  للكيس طرف على: ٢ السقطة

  السقوط اختبار إلجراء االختبار لعينات اخلاص اإلعداد  ٢-٣-٥-١-٦
  :التالية العبوات حالة يف أقل أو س°١٨- إىل وحمتوياهتا العينة حرارة درجة ختفض  

  ؛)٨-٤-١-٦ انظر( البالستيكية واناتاألسط  )أ(
  ؛)٨-٤-١-٦ انظر( البالستيكية التنكاتو  )ب(
  ؛)١٣-٤-١-٦ انظر( املمدد الستيكالب صناديق غريالبالستيكية  الصناديقو  )ج(
  ؛)١٩-٤-١-٦ انظر) (بالستيكية مادة( املركبة العبواتو  )د(
األكياس البالستيكية املخصصة الحتواء    ري  غوالعبوات اجملمعة ذات العبوات الداخلية البالستيكية         )ه(

  .املواد الصلبة أو سلع
 فظحتو .٣-٢-٥-١-٦ يف الوارد أمكن إغفال االشتراط   ،الطريقة هبذه االختبار عيناتوكلما أُِعّدت     

  .األمر لزم إذا للتجمد مضادة مادة بإضافة السائلة احلالة يف االختبار سوائل
 ساعة على األقـل مـن املـلء         ٢٤ ذات الغطاء القابل للرتع إال بعد مضّي         ال تسقط عبوات السوائل     ٣-٣-٥-١-٦

  .واإلغالق إلفساح اجملال ألي تراخٍ حمتمل للحشية
  اهلدف   ٤-٣-٥-١-٦

  .وأفقي مستوٍ مرن، غري جامد، سطح عن عبارة اهلدف يكون  
  متكامالً وضخماً مبا يكفي لعدم حتركه؛  )أ(
  لعيوب املوضعية اليت ميكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛منبسطاً بسطح حيفظ خالياً من ا  )ب(
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  صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعطب بسبب االختبارات؛  )ج(
  .واسعاً مبا يكفي لضمان أن يسقط طرد االختبار بكامله على السطح  )د(

  السقوط ارتفاع  ٥-٣-٥-١-٦
 مادة مع أو نقلها املقرر السائلة أو الصلبة املادة مع االختبار أجري إذا ،والسوائل يف حالة املواد الصلبة     

  :الفيزيائية اخلصائص نفس أساساً هلا تتوافر أخرى
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 

   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

  :املاء مع االختبار أجري إذا ت اجملمعة املعبأة يف عبوات مفردة والعبوات الداخلية والعبواالسوائل حالة يف  
 ٠,٩٥يشتمل مصطلح املاء على حماليل املاء واملواد املانعة للتجمد اليت ال تقلّ كثافتها النوعيـة عـن                     :مالحظة

  .س°١٨-الختبارها عند 
  :١,٢ نقلها املقرر للمادة النسبية الكثافة تتجاوز ال عندما  )أ(

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة   Iجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

، حيسب ارتفاع السقوط علـى أسـاس        ١,٢عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمادة املقرر نقلها          )ب(
  :للمادة املقرر نقلها مقربة إىل الرقم العشري األول، على النحو التايل" d) "ك(الكثافة النسبية 

 IIIموعة التعبئة جم IIجمموعة التعبئة   Iجمموعة التعبئة 
  م ٠,٦٧×  ك  م ١,٠×  ك  م ١,٥×  ك

  االختبار اجتياز معايري  ٦-٣-٥-١-٦
سائل مانعة للتسرب عندما يتحقق التـوازن بـني الـضغط الـداخلي             على  تكون كل عبوة حتتوي       ١-٦-٣-٥-١-٦

  .وري توازن الضغطنيواخلارجي، وتستثىن من ذلك العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة، حيث ال يكون من الضر
صطدم سطحها العلوي باهلدف، تكون العبوة قد       ااختبار السقوط على عبوة ملواد صلبة، و       أُجريكلما    ٢-٦-٣-٥-١-٦

كيس من البالستيك على سبيل (اجتازت االختبار بنجاح إذا ظلت احملتويات حمفوظة بالكامل يف عبوة داخلية أو وعاء داخلي    
  .يلة اإلغالق أثناء قيامها بوظيفة االحتواء مانعة للتنخيلحىت إذا مل تعد وس) املثال
ميكن أن يؤثر يف السالمة أثناء      عطب  ال حيدث يف العبوة أو العبوة اخلارجية لطرد مركب أو جمّمع أي               ٣-٦-٣-٥-١-٦

اك أي تسرب للمـادة     وال يكون هن  تبقى األوعية الداخلية، والعبوات الداخلية أو السلع داخل العبوة اخلارجية كليا،            . النقل
  .الداخلية) العبوات(املنقولة من الوعاء الداخلي أو العبوة 

  . ميكن أن يؤثر يف السالمة أثناء النقلعطب كيس أو عبوة خارجية أي منال حيدث يف الطبقة اخلارجية   ٤-٦-٣-٥-١-٦
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ال يعترب فشالً للعبـوة     اإلغالق نتيجة للصدم، فإن ذلك      ) وسائل(إذا حدث تسرب طفيف من وسيلة         ٥-٦-٣-٥-١-٦
  .شريطة أال حيدث مزيد من التسرب

 بأي متزق قد ينتج عنه انسكاب أي مواد أو أصناف متفجرة سائبة             ١ال يسمح، يف حالة عبوات الرتبة         ٦-٦-٣-٥-١-٦
  .من العبوة اخلارجية

  اختبار عدم التسرب  ٤-٥-١-٦
بوات املخصصة الحتواء السوائل، غري أن      جيرى اختبار عدم التسّرب على مجيع النماذج التصميمية للع          

  .هذا االختبار غري مطلوب يف حالة العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة
  . ثالث عينات اختبار لكل تصميم منوذجي وصانع:عدد عينات االختبار  ١-٤-٥-١-٦
الق املزودة بوسيلة تنفـيس      إما أن تبدل وسائل اإلغ     :اإلعداد اخلاص لعينات االختبار إلجراء االختبار       ٢-٤-٥-١-٦

  .بوسائل إغالق أخرى بال تنفيس، أو أن حيكم سد فتحة التنفيس
 دقائق  ٥ تثبت العبوات، مبا فيها وسائل إغالقها، حتت املاء ملدة           :طريقة االختبار والضغط املستخدمان     ٣-٤-٥-١-٦

  .ربينما يستخدم ضغط هوائي داخلي، وال تؤثر طريقة التثبيت يف نتائج االختبا
  :التايل الوجه على املانومتري الضغط ويكون  

 IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
  كيلوباسكال ٣٠

  األقل على)  بار٠,٣(
  كيلوباسكال ٢٠

  األقل على )بار ٠,٢(
  كيلوباسكال ٢٠

  األقل على )بار ٠,٢(

   .، على أال تقل عن هذه فعاليةأخرى طرائق استخدام ميكن  

  .تسرب أي ثال حيدأن : االختبار اجتياز معيار  ٤-٤-٥-١-٦
  )درويلياهل( الداخلي الضغط اختبار  ٥-٥-١-٦
على كل النماذج التـصميمية     ) اهليدرويل( جيرى اختبار الضغط الداخلي      :العبوات اليت ختضع لالختبار     ١-٥-٥-١-٦

وال يلزم إجراء هذا االختبار علـى العبـوات        . تواء سوائل املصنوعة من املعدن أو البالستيك والعبوات املركبة املصممة الح        
  .الداخلية للعبوات اجملمعة

  . ثالث عينات اختبار لكل منوذج تصميمي وصانع:عدد عينات االختبار  ٢-٥-٥-١-٦
 إما أن تبدل وسائل اإلغالق اليت هبا فتحات تنفيس بوسائل           :اخلاص للعينات إلجراء االختبار    التحضري  ٣-٥-٥-١-٦
  .الق مشاهبة بال فتحات تنفيس أو حيكم سد هذه الفتحاتإغ
زجاج، أو خـزف، أو     (العبوات املعدنية والعبوات املركبة     ُتعرَّض   :طريقة االختبار والضغط املستخدم     ٤-٥-٥-١-٦

املـادة  (ة  عبوات البالستيك والعبوات املركب   وُتعرَّض  .  لضغط االختبار ملدة مخس دقائق     ،، مبا يف ذلك وسائل إغالقها     )فخار
 وذلك الضغط هو الضغط الذي يذكر يف العالمـة        .  دقيقة ٣٠دة  ملمبا يف ذلك وسائل إغالقها لضغط االختبار        ) البالستيكية
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ويستخدم ضغط االختبـار بـشكل      . العبوات إبطال نتيجة االختبار   دعم  وال تسبب طريقة    ). د( ١-٣-١-٦املطلوبة مبوجب   
املستخدم، الذي حيدد بإحدى الطرائق     ) املانومتري(ويكون الضغط اهليدرويل    . االختبار مستمر ومنتظم، ويظل ثابتاً طوال مدة     

  :التالية، كما يلي
أي ضغط خبار الـسائل املعبـأ والـضغط    (ال يقل عن الضغط املانومتري الكلي املقيس يف العبوة      )أ(

س، °٥٥رجة  عند د )  كيلوباسكال ١٠٠ منه   اجلزئي للهواء أو أي غازات خاملة أخرى، مطروحاً       
، وحيدد هذا الضغط املانومتري الكلي على أساس أقصى درجة مـلء         ١,٥مضروباً يف عامل أمان     

  س؛°١٥، ودرجة حرارة ملء ٤-١-١-٤وفقاً للفقرة 
 ١٠٠س، مطروحـاً منـه      °٥٠ ضعف ضغط خبار السائل املنقـول عنـد          ١,٧٥ال يقل عن      )ب(

   كيلوباسكال؛١٠٠  قدرهكيلوباسكال، ولكن حبد أدىن لضغط االختبار
 ١٠٠س، مطروحـاً منـه   °٥٥ ضعف ضغط خبار الـسائل املنقـول عنـد    ١,٥ال يقل عن      )ج(

  . كيلوباسكال١٠٠  قدرهكيلوباسكال، ولكن حبد أدىن لضغط االختبار
 عند ضغط   Iوعالوة على ذلك، جيرى االختبار على العبوات املخصصة الحتواء سوائل جمموعة التعبئة               ٥-٥-٥-١-٦

  . دقيقة حسب مادة صنع العبوة٣٠ كيلوباسكال لفترة اختبار مدهتا مخس دقائق أو ٢٥٠مقداره ) مانومتري( اختبار أدىن
 االشتراطات اخلاصة للنقل اجلوي، مبـا يف ذلـك   ٤-٥-٥-١-٦ميكن أال تغطي األحكام الواردة يف      ٦-٥-٥-١-٦

  .ضغوط االختبار الدنيا
  .ب من أية عبوة عدم التسر:معيار اجتياز االختبار  ٧-٥-٥-١-٦
  التنضيداختبار   ٦-٥-١-٦

  .ُيجرى اختبار التنضيد على مجيع النماذج التصميمية للعبوات باستثناء األكياس  
  . ثالث عينات لكل منوذج تصميمي وصانع:عدد عينات االختبار  ١-٦-٥-١-٦
ل الوزن الكلي لطرود مماثلة  تعرَّض عينة االختبار لقوة توضع على سطحها العلوي تعاد:طريقة االختبار   ٢-٦-٥-١-٦

 كثافته النسبية عن السائل املقرر نقله، فـإن القـوة           ختتلفقد توضع فوقها أثناء النقل؛ فإذا كان حمتوى عينة االختبار سائالً            
ختبار ويستمر اال . وال يقـل ارتفاع التنضيد، مبا يف ذلك عينة االختبار، عن ثالثة أمتار           . حتسب بالنسبة هلذه الكثافة األخرية    

 6HH1 ساعة، إال أنه جيرى اختبار التنضيد على األسطوانات والتنكات املصنوعة من البالستيك، والعبوات املركبـة                 ٢٤مدة  
  .س°٤٠ يوماً عند حرارة ال تقل عن ٢٨ املخصصة للسوائل، طوال مدة 6HH2و
 حالة العبـوات املركبـة أو       وجيب يف .  عدم حدوث تسرب يف أي عينة خمتربة       :معيار اجتياز االختبار    ٣-٦-٥-١-٦

 عطبوال يكون يف أي عينة خمتربة أي        . العبوات اجملمعة أال حيدث تسرب للمادة املعبأة من الوعاء الداخلي أو العبوة الداخلية            
وتربد العبوات البالستيكية   .  سالمة النقل، أو أي تشوه ميكن أن يقلل من قوة العبوة أو يسبب عدم ثبات تنضيد العبوات                 يضر
  .ىت درجة احلرارة احمليطة قبل إجراء هذا التقديرح

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

234 

  تقرير االختبار  ٧-٥-١-٦
  :يصاغ تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التفاصيل التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوة  ١-٧-٥-١-٦

  اسم وعنوان مرفق االختبار؛  -١
  ؛)حيثما كان ذلك مناسباً(اسم وعنوان مقدم الطلب   -٢
   مميز لتقرير االختبار؛رمز وحيد  -٣
  تاريخ تقرير االختبار؛  -٤
  صانع العبوة؛  -٥
مثل األبعاد واملواد ووسائل اإلغالق واالستخدام ومـا إىل         (وصف النموذج التصميمي للعبوة       -٦

أو /و) رسـوماً (وميكن أن يتضمن رمساً     ) مثل التشكيل بالنفخ  (مبا يف ذلك طريقة الصنع      ) ذلك
  ؛)صوراً(صورة 

   القصوى؛السعة  -٧
خصائص حمتويات العبوات املختربة، مثل اللزوجة والكثافة النسبية يف حالة الـسوائل وحجـم                -٨

  اجلسيمات يف حالة املواد الصلبة؛
  وصف االختبار ونتائجه؛  -٩
  .توقيع تقرير االختبار واسم املوقِّع وصفته  -١٠

 وفقاً اختبارها جرى قد ستنقل كانت لو كما أعدت اليت العبوة بأن تفيد بيانات االختبار تقرير يتضمن  ٢-٧-٥-١-٦
 تقرير من نسخة وتقدم. صالحيتها يبطل قد أخرى مكونات أو تعبئة طرائق استخدام وأن الفصل هذا  يف املناسبة لالشتراطات

  .املختصة للسلطة االختبار
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  ٢-٦الفصل 
اشتراطات بناء واختبار أوعية الضغط، ورذاذات األيروسول،    

  وخراطيش ) خراطيش الغاز (صغرية احلاوية للغاز    واألوعية ال 
  قابل لالشتعالمسيَّل اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز      

وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية    ) خراطيش الغاز (رذاذات األيروسول واألوعية الصغرية احلاوية للغاز         :مالحظة
  .٣-٢-٦ إىل ١-٢-٦ ال ختضع الشتراطات الفقرات لغاز مسيل قابل لالشتعال

  اشتراطات عامة  ١-٢-٦
  التصميم والبناء  ١-١-٢-٦
تصمم أوعية الضغط ووسائل إغالقها وتصنع وختترب وجتهز حبيث تتحمل مجيع األوضاع اليت ستتعرض هلا   ١-١-١-٢-٦

  .أثناء ظروف النقل العادية مبا يف ذلك الكالل
ماً بأن أوعية ضغط أخرى غري تلك اليت حتمل عالمة األمـم            اعترافاً بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وتسلي      ٢-١-١-٢-٦

املتحدة ميكن أن تستخدم على أساس وطين أو إقليمي، جيوز أن تستخدم أوعية ضغط تـستويف اشـتراطات أخـرى غـري             
  .االشتراطات املبينة يف هذه الالئحة إذا اعتمدت ذلك السلطات املختصة يف بلدان النقل واالستخدام

  .جيوز بأي حال أن يقل احلد األدىن لسمك اجلدار عن السمك املبني يف املعايري التقنية للتصميم والبناءال   ٣-١-١-٢-٦
  .ال تستخدم يف أوعية الضغط امللحومة إال معادن قابلة للحام  ٤-١-١-٢-٦
، P200التعبئة  ألسطوانات واألنابيب والرباميل ورزم األسطوانات وفقاً لتوجيه        على ا جيرى اختبار الضغط      ٥-١-١-٢-٦

 األوعية املّربدة املغلقة وفقـاً       على ضغطال وجيرى اختبار    .P206أو يف حالة املواد الكيميائية حتت الضغط، وفقاً لتوجيه التعبئة           
جيب أن   و .P205 لتوجيه التعبئة     وفقاً  منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية     وُيجرى اختبار الضغط على    .P203لتوجيه التعبئة   

  .P208غط االختبار لألسطوانة يف حالة غاز ممتز متوافقاً مع توجيه التعبئة يكون ض
وتؤمن أوعية الضغط بطريقـة متنـع       . تدعم أوعية الضغط اجملموعة يف رزم هيكلياً وتربط معاً كوحدة           ٦-١-١-٢-٦

مثـل  (جمموعات املشاعب   وتصمم  . احلركة للتجميع اهليكلي واحلركة اليت قد تؤدي إىل تركز االجهادات املوضعية الضارة           
 بسبب الصدم والقـوى الـيت      العطبوتصنع على النحو الذي حيميها من       ) املشعب والصمامات ومقاييس الضغط املانومترية    

ويف حالة الغـازات    . وختضع املشاعب على األقل الختبار الضغط نفسه الذي ختضع لـه األسطوانات          . تواجه عادة يف النقل   
وعاء ضغط صمام عزل يكفل إمكانية ملء كل وعاء ضغط على حدة، وعدم حـدوث تبـادل                 املسيلة السامة يكون بكل     

  . حملتويات أوعية الضغط أثناء النقل
  .بالفعل الغلفاينيؤدي إىل إعطاهبا قد  تالمساًيلزم جتنب تالمس املعادن غري املتماثلة    ٧-١-١-٢-٦
  .دة لنقل الغازات املربدة املسيلةة املغلقة املعاالشتراطات اإلضافية لبناء أوعية الضغط املربّد  ٨-١-١-٢-٦
حتدد اخلواص امليكانيكية للمعدن املستخدم يف كل وعاء ضغط يف مرحلة الفحص األويل، مبا يف ذلـك     ١-٨-١-١-٢-٦

  .مقاومة الصدم ومعامل االحنناء
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وإذا كانت املسافة بني . خارجيبغالف العزل احلراري من الصدم وُيحمى . تعزل أوعية الضغط حرارياً  ٢-٨-١-١-٢-٦
يصمم الغالف حبيث يتحمل دون تشوه دائم أي ضغط خارجي يبلغ ) العزل بالتفريغ( مفرغة من اهلواء والغالفوعاء الضغط 

حمسوباً وفقاً لكود تقين معترف به، أو ضغط تقّوض معياري حمسوب ال يقل ضغطه              )  بار ١( كيلوباسكال   ١٠٠على األقل   
)  يف حالة العزل بالتفريغكما(وإذا كان الغالف مغلقاً حبيث ال يتسرب منه الغاز   ).  بار ٢( كيلوباسكال   ٢٠٠املانومتري عن   

. الغاز يف وعاء الضغط أو جتهيزاتـه      ضبط  توفر وسيلة ملنع أي ضغط خطر من االنتشار يف الطبقة العازلة يف حالة عدم كفاية                
  .لومتنع هذه الوسيلة الرطوبة من النفاذ داخل العز

 املعدة لنقـل الغازات املسّيلـة املبـردة التـي تقـع درجـة غلياهنـا             ،أوعية التربيد املغلقة  جيب يف     ٣-٨-١-١-٢-٦
أن تتفاعل تفاعالً خطراً مع األكسجني أو األجـواء         ُيحتمل   على مواد    ل ال تشتم  ، أن س عند الضغط اجلوي   °١٨٢ - حتت

أجزاء من العزل احلراري معرضة خلطر التالمس مع األكسجني أو مع سـائل              عندما توجد هذه املواد يف       ،املثراة باألكسجني 
  . باألكسجنيىرمث
  .تصمم أوعية التربيد املغلقة وتبىن بترتيبات رفع وتثبيت مناسبة  ٤-٨-١-١-٢-٦
   ستيلنياشتراطات إضافية لبناء أوعية الضغط لنقل األ  ٩-١-١-٢-٦

، واألستيلني اخلايل من املذيب،     ١٠٠١رقم األمم املتحدة    ويف حالة غاز األستيلني املذاب املدرج حتت          
، متأل أوعية الضغط مبادة مسامية موزعة بانتظام، ومن نوع يستويف االشتراطات وجيتاز ٣٣٧٤املدرج حتت رقم األمم املتحدة  

  :االختبارات اليت حتددها السلطة املختصة، عالوة على الشرطني التاليني
فقة مع وعاء الضغط وأال تؤدي إىل تكوين مركبـات ضـارة أو خطـرة               أن تكون املادة متوا     )أ(

  ؛ ١٠٠١بتفاعلها مع األستيلني أو مع املذيب يف حالة رقم األمم املتحدة 
  . وأن تكون قادرة على منع انتشار احنالل األستيلني يف املادة املسامية  )ب(

  .الضغطعاء و، يكون املذيب متوافقاً مع ١٠٠١ويف حالة رقم األمم املتحدة 
  املواد  ٢-١-٢-٦
لـسلع اخلطـرة أو     املالمسة مباشـرة ل    أال تتأثر مواد بناء أوعية الضغط ووسائل إغالقها          ُيحَرص على   ١-٢-١-٢-٦

  . وأال تسبب تأثرياً خطرياً مثل حفز التفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة،تضعف نتيجة التعرض للسلع اخلطرة املقصودة
ية الضغط ووسائل إغالقها من املواد املبينة يف املعايري التقنية للتصميم والبناء وتوجيه التعبئـة               تصنع أوع   ٢-٢-١-٢-٦

 وللتشقق االجهـادي  ،وتكون هذه املواد مقاومة للكسر الناشئ عن اهلشاشة     . املنطبق على املواد املزمع نقلها يف وعاء الضغط       
  .للتصميم والبناء كما هو مبني يف املعايري التقنية ،الناشئ عن التآكل

  معدات التشغيل  ٣-١-٢-٦
فيما عدا وسائل ختفيف الضغط، تصمم الصمامات واألنابيب والتجهيزات األخرى املعرضة للـضغط               ١-٣-١-٢-٦

  . مرة ونصف على األقل ما تتحمله أوعية اختبار الضغط يساويوتبىن حبيث تتحمل ضغط انفجار
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 قد يؤدي إىل انطالق حمتويات وعاء الضغط أثناء         عطبع حدوث   تشكل معدات التشغيل أو تصمم ملن       ٢-٣-١-٢-٦
وتكون األنابيب املتشعبة املؤدية إىل صمامات اإلغالق مرنة بدرجة تكفي حلماية الصمامات       . الظروف العادية للمناولة والنقل   

التفريغ وأي أغطية واقيـة  ويكون من املمكن تأمني صمامات امللء و     . واألنابيب من التشوه أو انطالق حمتويات وعاء الضغط       
  .٨-١-٦-١-٤وحتمى الصمامات على النحو املبني يف . من الفتح غري املقصود

تكفـل  ) زالقات، حلقات، أطواق  ( بوسائل   جتهز أوعية الضغط غري القابلة للمناولة يدوياً أو دحرجةً          ٣-٣-١-٢-٦
  . الضغط أو تعرضه إلجهاد ال داعي لـهمناولتها بأمان بالوسائل امليكانيكية، وترتب حبيث ال تضعف قوة وعاء

  ، أو يف  P200(1)أوعية الضغط بوسائل لتخفيف الضغط على النحو املبني يف توجيه التعبئة            فرادى  جتهز    ٤-٣-١-٢-٦
وتصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول مادة غريبة وتسرب الغاز ونشوء . ٥-٦-٣-١-٢-٦ و٤-٦-٣-١-٢-٦

سائل التخفيف، عند تركيبها على أوعية الضغط األفقية املتشعبة اململوءة بغاز هلوب، حبيـث              وترتب و . أي ضغط زائد خطر   
  .تفرغ حبرية يف اهلواء الطلق بطريقة متنع أي اصطدام للغاز املتسرب بوعاء الضغط حبّد ذاته يف ظل ظروف النقل العادية

  .ستوىتزود أوعية الضغط اليت تقاس تعبئتها باحلجم مبؤشر للم  ٥-٣-١-٢-٦
  اشتراطات إضافية بشأن أوعية التربيد    ٦-٣-١-٢-٦
 موجودة يف وعاء تربيد مغلق مستخدم لنقل الغازات املسيَّلة          ،تزوَّد كل فتحة من فتحات امللء والتفريغ        ١-٦-٣-١-٢-٦

، قَطْـع  عبارة عن صمام  الواحدة عن األخرى، تكون األوىلتنيمستقلمتتاليتني و إيقاف وسيليت مبا ال يقل عن    ،املّربدة اللهوبة 
  . مكافئةوسيلةوالثانية عبارة عن غطاء أو 

زود بوسيلة أوتوماتية    تُ ،هاغلق من طرفيها معاً وحيتجز املنتج السائل داخلَ        اليت ميكن أن تُ    ،ع األنابيب طَِق  ٢-٦-٣-١-٢-٦
  .لتخفيف الضغط حتول دون تراكم ضغط فائض داخل األنابيب

على سبيل املثـال، طـور      (ة على كل وصلة يف وعاء التربيد املغلق تبني وظيفتها           توضع عالمة واضح    ٣-٦-٣-١-٢-٦
  ).البخار أو طور السائل

   ختفيف الضغطوسائل  ٤-٦-٣-١-٢-٦
 ختفيـف  وسـيلة وتكـون  . واحدة على األقل لتخفيف الضغطبوسيلة يزّود كل وعاء تربيد مغلق      ١-٤-٦-٣-١-٢-٦

  .تمّورالنامية مبا يف ذلك الضغط من النوع الذي يقاوم القوى الدي
) الوسـائل  (للوسيلة  باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يزود وعاء التربيد املغلق بقرص سهل الكسر مواز                ٢-٤-٦-٣-١-٢-٦

  .٥-٦-٣-١-٢-٦احململة بنابض لكي يستويف االشتراطات الواردة يف 
 وسـيلة املطلوب بـالعبور إىل      ختفيف الضغط حبجم كاف يسمح للتفريغ        وسائل  تكون وصالت     ٣-٤-٦-٣-١-٢-٦

  . ختفيف الضغط دون عائق
 ختفيف الضغط يف احليز البخاري لوعاء التربيد        وسائل مجيع مداخل    ُتجَعل ،  يف ظروف امللء األقصى     ٤-٤-٦-٣-١-٢-٦

  . يضمن تفريغ البخار املنطلق بدون أي عائقترتيبا الوسائل وُترّتب هذه ،املغلق
  . ختفيف الضغطلوسائ  سعة وتركيب ٥-٦-٣-١-٢-٦
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 ختفيف الضغط املوجودة يف أوعية التربيد املغلقة، يعين احلد األقصى لضغط التـشغيل              وسائل خبصوص  :مالحظة
 ، املوجود عند قمة وعاء تربيد مغلق حممَّل يف وضعية التشغيل          ، األقصى للضغط املانومتري الفعَّال     احلدّ )MAWP(املسموح به   

  .ى أثناء امللء والتفريغمبا يف ذلك الضغط الفعال األعل
 ختفيف الضغط بشكل أوتومايت عند ضغط ال يقلّ عن احلد األقصى لضغط التـشغيل               تنفتح وسيلة   ١-٥-٦-٣-١-٢-٦

وبعد التفريـغ،   .  يف املائة من احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح به         ١١٠بالكامل عند ضغط يعادل      وتنفتح ،املسموح به 
غلقة عند كل الضغوط    ن وتبقى م  ، يف املائة  ١٠قل عن الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ بأكثر من           عند ضغط ال ي    تنغلق الوسيلة 
  .األكثر اخنفاضاً

  تركَّب األقراص السهلة الكسر حبيث تتمّزق عند ضغط اعتباري يكون األقلّ بني ضغط االختبار أو                 ٢-٥-٦-٣-١-٢-٦
  . بهاملسموحاألقصى   يف املائة من قيمة ضغط التشغيل١٥٠ضغط يعادل 

 املغلق املعزول بالتفريغ درجة تفريغه، تكون السعة املـشتركة لكافـة            )القّري (ربداملالوعاء  إذا فقد     ٣-٥-٦-٣-١-٢-٦
 يف  ١٢٠املغلق  ) القّري( املربدداخل الوعاء   ) مبا فيه التراكم  ( ختفيف الضغط املركّبة فيه كافية لكي ال يتجاوز الضغط           وسائل

  .قصى لضغط التشغيل املسموح بهاملائة من احلد األ
  .)١( ختفيف الضغط وفقاً لكود تقين تعترف به السلطة املختصةلوسائل  حتسب السعة الالزمة ٤-٥-٦-٣-١-٢-٦
  اعتماد أوعية الضغط  ٤-١-٢-٦
.  على النحو الذي تشترطه السلطة املختـصة       ، وقت الصناعة   للمعايري  أوعية الضغط  مطابقةجيرى تقييم     ١- ٤-١-٢-٦
مواصفات التصميم والبنـاء،    كامل  وتشمل املستندات التقنية    . قوم بفحص أوعية الضغط واختبارها وإقرارها هيئة فحص       وت
  .الصناعة واالختبارب املتعلقةاملستندات كامل و
  .جيب أن تتوافق نظم التحقق من اجلودة مع اشتراطات السلطة املختصة  ٢-٤-١-٢-٦
  األوليانالفحص واالختبار   ٥-١-٢-٦
، لالختبار   ومنظومات التخزين اهليدريدية الفلزية    ختضع أوعية الضغط اجلديدة، غري أوعية التربيد املغلقة         ١-٥-١-٢-٦

  :والفحص أثناء الصناعة وبعده وفقاً ملعايري التصميم املنطبقة ومن بينها ما يلي
  :على عينة مناسبة من أوعية الضغط

  اء؛ امليكانيكية ملادة البنصائصاختبار اخل  )أ(
  التحقق من احلد األدىن لسمك اجلدار؛  )ب(
  التحقق من جتانس املادة يف كل دفعة تصنيع؛  )ج(
  فحص حالة أوعية الضغط الداخلية واخلارجية؛  )د(

 ـــــــــــــــ

 صهاريج الشحن والصهاريج النقالـة      - ٢ اجلزء   -معايري وسائل ختفيف الضغط     " CGA S-1.2-2003انظر على سبيل املثال منشورات        )١(
 ". أسطوانات تعبئة الغازات املضغوطة- ١ اجلزء -فيف الضغط معايري وسائل خت "S-1.1-2003واملعيار "  املضغوطةتللغازا
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  فحص لوالب العنق؛  )ه(
  التحقق من التوافق مع معيار التصميم؛   )و(
  : لالختبارات التاليةكل أوعية الضغطختضع و
جيب أن تتحمل أوعية الضغط ضغط االختبار دون متدد أكرب مما تسمح            . يلاختبار ضغط هيدرو    )ز(

  به مواصفات التصميم؛
ميكن مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل باختبـار             :مالحظة

  يستخدم الغاز حيثما ال تستتبع هذه العملية أي خطر؛
.  وعاء الضغط غري قابل لالستخدام     ُيجَعلحها، أو    إصال فُيجرىم عيوب الصناعة،     وتقيّ ُتفحص  )ح(

  نوعية اللحام؛لويف حالة أوعية الضغط امللحومة، يوىل اهتمام خاص 
  فحص وضع العالمات على وعاء الضغط؛  )ط(
رقم األمم  (باإلضافة إىل ذلك، تفحص أوعية الضغط املزمع استخدامها يف نقل األستيلني املذاب               )ي(

لـضمان سـالمة    ) ٣٣٧٤رقم األمم املتحدة    (ستيلني اخلايل من املذيب     أو األ ) ١٠٠١املتحدة  
  .ينطبقحيثما ، كمية املذيبوالتركيب وحالة املادة املسامية، 

على عينة كافيـة مـن      ) و(و) د(و) ب(و) أ (١-٥-١-٢-٦جترى الفحوص واالختبارات املبينة يف         ٢-٥-١-٢-٦
  اختبار اللحام بطريقة التصوير باألشعة أو املوجات فوق الصوتية أو أي طريقة        باإلضافة إىل ذلك يفحص    .أوعية التربيد املغلقة  

وال ينطبق فحـص    .  على عينة من أوعية التربيد املغلقة مبا يتوافق مع معايري التصميم والبناء املنطبقة             ، غري ضارة   مناسبة أخرى
  . اللحام على الغالف اخلارجي للوعاء

 ١-٥-١-٢-٦لفحوص واالختبارات األولية املبينة يف      ل التربيد املغلقة    وفضالً عن ذلك، ختضع مجيع أوعية       
  .إضافة إىل اختبار منع التسرب واختبار التشغيل املقبول ملعدات اخلدمة بعد جتميعها) ط(و) ح(و) ز(
   الفحوص واالختبـارات املبينـة     منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية، ُيعىن بالتحقق من أن          خبصوص  ٣-٥-١-٢-٦
 قد أُجريت على عّينة وافيـة مـن         ،)ط(و) ح(و) ز( و )و( و حيثما ينطبق، ) ه( و )د( و )ج( و )ب(و) أ(١-٥-١-٢-٦ يف

التخـزين   منظومات   وباإلضافة إىل ذلك ُتجرى على عّينة وافية من       . األوعية املستعملة يف منظومة التخزين اهليدريدية الفلزية      
 ينطبق، وُيجرى حيثما ،)ه(١-٥-١-٢-٦ويف ) و(و) ج(١-٥-١-٢-٦بّينة يف اهليدريدية الفلزية الفحوص واالختبارات امل

  .أيضا فحص احلالة اخلارجية ملنظومة التخزين اهليدريدية الفلزية
للفحوص واالختبارات البدئيـة    وإضافة إىل ذلك ُتخضع منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية كافة            

  .منع التسرب، واختبار اشتغال معدات اخلدمة بصورة ُمرضية، والختبار )ط(و) ح(١- ٥- ١- ٢- ٦املبّينة يف 
  الفحص واالختبار الدوريان  ٦-١-٢-٦
ختضع األوعية القابلة إلعادة امللء، فيما عدا أوعية التربيد، لفحوص واختبارات دورية حتت إشـراف                 ١-٦-١-٢-٦

  :هيئة مرخص هلا من قبل السلطة املختصة، وفقاً ملا يلي
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  ة اخلارجية لوعاء الضغط والتحقق من املعدات ومن وضع العالمات اخلارجية؛مراجعة احلال  )أ(
مثالً عن طريق الفحص الداخلي والتحقق مـن مساكـة          (مراجعة احلالة الداخلية لوعاء الضغط        )ب(

  ؛)اجلدار الدنيا
  إذا وجد تآكل أو نزعت امللحقات؛ملعرفة اللوالب حالة مراجعة   )ج(
  .وعند االقتضاء التحقق من خواص املادة بإجراء االختبارات املناسبةاختبار ضغط هيدرويل،   )د(

جيوز مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل باالختبـار             :١مالحظة 
  .باستخدام غاز حيثما ال تستتبع هذه العملية أي خطر

الـضغط اهليـدرويل   جيوز مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عـن اختبـار         :٢مالحظة 
لألسطوانات أو األنابيب بطريقة معادلة تقوم على اختبار االبتعاث الـصويت، أو الفحـص              

باملوجات فوق الصوتية، أو باجلمع بني اختبار االبتعاث الصويت والفحص باملوجـات فـوق            
  . فيما خيص إجراءات اختبار االبتعاث الصويتISO 16148:2006  وُيسترَشد باملعيار.الصوتية

جيوز االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل بفحص باملوجات فوق الـصوتية،             :٣مالحظة 
فيما خيص أسطوانات الغاز املـصنوعة مـن        ISO 10461:2005 + A1:2006 للمعيار   ُيجرى طبقاً 

 فيما خيص أسـطوانات الغـاز       ISO 6406:2005 للمعيار   سبيكة األلومينيوم غري امللحوم، وطبقاً    
  .ن الفوالذ غري امللحوماملصنوعة م

  .استخدامها جمدداًيد ر إذا أ، ووسائل ختفيف الضغطالتوابعمراجعة معدات التشغيل وغريها من   )ه(
، أو يف حالة املواد الكيميائية      P200فيما يتعلق بالفحص الدوري وتواتر االختبارات، انظر توجيه التعبئة             :مالحظة

  .١-٤-١-٤د يف إطار الفقرة  الوار،P206التعبئة حتت الضغط، توجيه 
 واألستلني ١٠٠١ال تفحص أوعية الضغط املعدة لنقل األستيلني املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة               ٢-٦-١-٢-٦

). ه(و) ج(و) أ (١-٦-١-٢-٦ إال علـى النحـو احملـدد يف        ٣٣٧٤من املذيب املدرج حتت رقم األمم املتحـدة         اخلايل  
  ). والترّسبالتشققات والتفريغ العلوي والتراخي(سامية جيب فحص حالة املادة امل كما
  . املغلقة لعمليات فحص واختبار دورية) املربدة(ألوعية القّرية لختضع صمامات تنفيس الضغط   ٣-٦-١-٢-٦
  االشتراطات للصانعني  ٧-١-٢-٦
عية الضغط، ويتعلق هذا بوجـه      كل املوارد الالزمة للصناعة املُرضية ألو     و التقنية،   املقدرةالصانع  ميتلك    ١-٧-١-٢-٦

  :خاص بالعاملني املؤهلني
  لإلشراف على عملية الصناعة بأسرها؛  )أ(
  وللقيام بربط املواد؛  )ب(
  .وإلجراء االختبارات ذات الصلة  )ج(
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  .تقوم بإجراء اختبار كفاءة الصانع يف كل األحوال هيئة فحص تقرها السلطة املختصة يف بلد االعتماد  ٢-٧-١-٢-٦
   الفحصتاالشتراطات املتعلقة هبيئا  ٨-١-٢-٦
وإصـدار  تكون هيئات الفحص مستقلة عن منشآت الصناعة، ومؤهلة ألداء االختبارات والفحـوص               ١-٨-١-٢-٦

  .املطلوبةاملوافقات 
   األمم املتحدةأرقاماشتراطات أوعية الضغط اليت حتمل   ٢-٢-٦

أوعية الضغط اليت حتمل عالمة األمـم       يف  ب  ، جي ١-٢-٦باإلضافة إىل االشتراطات العامة الواردة يف         
 وال يسمح بصنع أوعية الـضغط       .ما ينطبق باالشتراطات الواردة يف هذا الفرع، مبا يف ذلك املعايري، حسب         أن تفي   املتحدة  

 بعد التاريخ املبني    ٣- ٢- ٢- ٦ و ١- ٢- ٢- ٦معدات التشغيل اجلديدة وفقاً ألي معيار خاص من املعايري الواردة يف              أو
  .لعمود األيسر من اجلداوليف ا

  .ستخدم إصدارات أحدث نشراً للمعايري، إن وجدتأن ُت، ، مبوافقة السلطة املختصةجيوز  :١ مالحظة
استخدام أوعية الضغط اليت حتمل عالمة األمم املتحدة ومعدات التـشغيل            يف   جيوز االستمرار      :٢مالحظة 

  . رهناً بأحكام الفحص الدوري الواردة يف هذه الالئحةاملصنعة وفقاً للمعايري املنطبقة عند تاريخ الصنع
   والفحص واالختبار األوليان،التصميم والبناء  ١-٢-٢-٦
فحـصها  علـى    األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة و        وبناء تنطبق املعايري التالية على تصميم      ١-١-٢-٢-٦

  :٥-٢-٢-٦ وفقاُ للفقرة  تكونطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد، باستثناء أن اشتراطات الفحص املرتباألولينيواختبارها 

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 9809-1:1999  أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ -أسطوانات الغاز 

والذ أسطوانات الف :  اجلزء األول  - التصميم والبناء واالختبار     -غري امللحوم   
  ميغاباسكال١ ١٠٠املسقي والطري اليت تقل مقاومة الشد فيها عن 

 من هذا املعيار    ٣-٧ فرعال يف   Fال تنطبق املالحظة اخلاصة بعامل       :مالحظة
 .على األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة

 كانون ٣١حيت 
  ٢٠١٨ديسمرب /األول

ISO 9809-1:2010   غــري الفوالذيــةغــاز  أســطوانات ال-أســطوانات الغــاز 
أسطوانات الفـوالذ   :  اجلزء األول  - التصميم والبناء واالختبار     - ةامللحوم

   ميغاباسكال١ ١٠٠املسقي والطري اليت تقل مقاومة الشد فيها عن 

  حىت إشعار آخر

ISO 9809-2:2000  أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ -أسطوانات الغاز 
أسطوانات الفوالذ  :  اجلزء الثاين  - التصميم والبناء واالختبار     - امللحوم   غري

   ميغاباسكال أو أكثر١ ١٠٠املسقي والطري اليت تبلغ مقاومة الشد فيها 

 كانون ٣١حيت 
  ٢٠١٨ديسمرب /األول

ISO 9809-2:2010    القابلة إلعـادة    غرب امللحومة    الفوالذية أسطوانات الغاز    -أسطوانات الغاز
أسطوانات الفوالذ املسقي   :  اجلزء الثاين  - التصميم والبناء واالختبار     -لء  امل

   ميغاباسكال ١ ١٠٠  عن  مقاومة الشد فيهاال تقلوالطري اليت 

  حىت إشعار آخر
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 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 9809-3:2000  أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ -أسطوانات الغاز 

أسطوانات الفوالذ  :  اجلزء الثالث  - والبناء واالختبار     التصميم -غري امللحوم   
 املعاجل باحلرارة

 كانون ٣١حيت 
  ٢٠١٨ديسمرب /األول

ISO 9809-3:2010    القابلـة   غـرب امللحومـة      الفوالذيـة  أسطوانات الغاز    -أسطوانات الغاز
أسطوانات الفوالذ  : لث اجلزء الثا  - التصميم والبناء واالختبار     -امللء   إلعادة

  عاجل باحلرارةامل

  حىت إشعار آخر

ISO 7866:1999    أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من سبيكة  -أسطوانات الغاز 
   التصميم والبناء واالختبار-ألومنيوم 
 مـن   ٢-٧ لفرعا يف   ، الواردة Fال تنطبق املالحظة اخلاصة بعامل       :مالحظة

ال يـرخص   .  عالمة األمم املتحدة    على األسطوانات اليت حتمل    ،هذا املعيار 
  . أو ما يعادهلا6351A-T6استخدام سبيكة األلومنيوم 

  حىت إشعار آخر

ISO 4706:2008  الفوالذ  أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من-أسطوانات الغاز 
   بار وما دون٦٠ ضغط االختبار -امللحوم 

  حىت إشعار آخر

ISO 18172-1:2007 فوالذ   أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من       -انات الغاز   أسطو 
   ميغاباسكال وما دون٦ضغط االختبار : ١ اجلزء -يصدأ  ملحوم ال

  حىت إشعار آخر

ISO 20703:2006    أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من سبيكة  -أسطوانات الغاز 
  واالختبار التصميم والبناء -ألومنيوم 

  حىت إشعار آخر

ISO 11118:1999    أسطوانات الغاز املعدنية غري القابلـة إلعـادة املـلء    -أسطوانات الغاز - 
  املواصفات وطرائق االختبار

  حىت إشعار آخر

ISO 11119-1:2002      ١ اجلـزء  - املواصـفات وطرائـق االختبـار       -أسطوانات الغاز املركبة :
  فوفة بأطواق أسطوانات الغاز املركبة املل

  حىت إشعار آخر

ISO 11119-2:2002     ٢ اجلـزء  - املواصـفات وطرائـق االختبـار       -أسطوانات الغاز املركبة: 
 مع بطانـات     ليفي أسطوانات الغاز املركبة امللفوفة بالكامل واملقواة بكرتون      

 معدنية تتقاسم احلمل

  حىت إشعار آخر

ISO 11119-3:2002     ٣ اجلـزء  -ملواصـفات وطرائـق االختبـار       ا -أسطوانات الغاز املركبة: 
 مع بطانـات     ليفي أسطوانات الغاز املركبة امللفوفة بالكامل واملقواة بكرتون      

  معدنية أو غري معدنية ال تتقاسم احلمل

  حىت إشعار آخر

  .يف املعايري املشار إليها أعاله تصمم األسطوانات املركبة لكي ختدم فترة غري حمدودة  :١مالحظة 
بعد مرور السنوات اخلمس عشرة األوىل من اخلدمة، جيوز لألسطوانات املركبة املصنعة وفقـاً هلـذه                  :٢ مالحظة

املعايري أن حتوز موافقة متديد اخلدمة من السلطة املختصة اليت أعطت املوافقة األوىل لألسطوانات واليت يتوقف قرارها علـى                   
  .أو املستخدممعلومات االختبارات اليت يوفرها الصانع أو املالك 

فحصها واختبارها وعلى  األنابيب اليت حتمل عالمة األمم املتحدة        وبناء   تنطبق املعايري التالية على تصميم      ٢-١-٢-٢-٦
  :٥-٢-٢-٦، باستثناء أن اشتراطات الفحص املرتبطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد تكون وفقاً للفقرة األولييني
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 الصناعةميكن تطبيقه يف   العنوان املرجع
ISO 11120:1999  أنابيب الفوالذ غري امللحوم القابلة إلعادة امللء لنقل الغاز -أسطوانات الغاز 

 التصميم  - لتر   ٣ ٠٠٠ لتراً و  ١٥٠املضغوط اليت تتراوح سعتها املائية بني       
  والبناء واالختبار

 من هذا املعيار ١-٧ عفرال يف  Fاخلاصة بعامل     ال تنطبق املالحظة   :مالحظة
 .على األنابيب اليت حتمل عالمة األمم املتحدة

  حىت إشعار آخر

 أسطوانات األستيلني اليت حتمل عالمة األمـم املتحـدة           وبناء تنطبق املعايري التالية على تصميم      ٣- ١- ٢- ٢- ٦
ون وفقاً  ، باستثناء أن اشتراطات الفحص املرتبطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد تك          األولينيفحصها واختبارها     وعلى

  : ٥- ٢- ٢- ٦للفقرة 
  :غالف األسطوانة
 الصناعة تطبيقه يفميكن  العنوان املرجع

ISO 9809:1999  القابلة إلعادة امللء الفوالذية غري امللحومة  أسطوانات الغاز -أسطوانات الغاز- 
أسطوانات الفوالذ املسقي :  اجلزء األول- التصميم والبناء واالختبار 

   ميغاباسكال١ ١٠٠اومة الشد فيها عن والطري اليت تقل مق
 من هذا ٣- ٧ علفرا يف F ال تنطبق املالحظة اخلاصة بعامل :مالحظة

  .املعيار على األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة

 / كانون األول٣١حىت 
  ٢٠١٨ديسمرب 

ISO 9809-1:2010  قابلة إلعادة امللء  ال الفوالذية غري امللحومة أسطوانات الغاز-أسطوانات الغاز- 
أسطوانات الفوالذ املسقي :  اجلزء األول- التصميم والبناء واالختبار 

   ميغاباسكال١ ١٠٠والطري اليت تقل مقاومة الشد فيها عن 

  حىت إشعار آخر

ISO 9809-3:2000  القابلة إلعادة الفوالذية غري امللحومة  أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز
أسطوانات الفوالذ :  اجلزء الثالث- والبناء واالختبار  التصميم - امللء 

  املعاجل باحلرارة

/  كانون األول٣١حىت 
  ٢٠١٨ديسمرب 

ISO 9809-3:2010  القابلة إلعادة الفوالذية غري امللحومة  أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز
أسطوانات الفوالذ :  اجلزء الثالث-  التصميم والبناء واالختبار - امللء 

  عاجل باحلرارةامل

  حىت إشعار آخر

  :املادة املسامية يف األسطوانة

 الصناعة تطبيقه يفميكن   العنوان املرجع
ISO 3807-1:2000      اجلـزء األول   - االشـتراطات األساسـية      -أسطوانات نقل األسـتيلني  :

  األسطوانات اليت ليست هلا سدادات قابلة لالنصهار
  حىت إشعار آخر

ISO 3807-2:2000 اجلـزء الثـاين    - االشـتراطات األساسـية      -وانات نقل األستيلني    أسط  :
  األسطوانات ذات السدادات القابلة لالنصهار

  حىت إشعار آخر
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 أوعية التربيد وفقاً لنظام األمم املتحدة، وعلى فحصها واختبارها          ءبناوتنطبق املعايري التالية على تصميم        ٤-١-٢-٢-٦
الفحص املتعلقة بنظام تقييم استيفاء املواصفات واالعتماد تكون متفقة مع األحكام الـواردة             ، باستثناء أن اشتراطات     األوليني

  :٥-٢-٢-٦ يف
 الصناعة تطبيقه يفميكن   العنوان املرجع

ISO 21029-1:2004    األوعية املعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، حبجم ال يتجـاوز         -أوعية التربيد  
  م، والصنع، والفحص واالختبارات التصمي: ١ اجلزء - لتر ١ ٠٠٠

  حىت إشعار آخر

وفقاً لنظام األمم املتحـدة،     منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية      ءبناوتنطبق املعايري التالية على تصميم        ٥-١-٢-٢-٦
العتماد تكـون   ، باستثناء أن اشتراطات الفحص املتعلقة بنظام تقييم استيفاء املواصفات وا          نيوعلى فحصها واختبارها األولي   
  :٥-٢-٢-٦متفقة مع األحكام الواردة يف 

 الصناعة تطبيقه يفميكن   العنوان املرجع
ISO 16111:2008       اهليدروجني املمَتص يف هيدريد معـدين       -وسائل ختزين الغاز القابلة للنقل 

  قابل لالنعكاس
  حىت إشعار آخر

 وعلى فحـصها  ،سطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة   حزم األ  ءبناوينطبق املعيار التايل على تصميم        ٦-١-٢-٢-٦
أسطوانات حتمل عالمة األمم املتحدة عبارة عن أسـطوانة         وجيب أن تكون كل أسطوانة  يف حزمة         . نيواختبارها األولي 

وجيب أن تكون اشتراطات الفحص املتعلقـة       . ٢- ٢- ٦حتمل عالمة األمم املتحدة وتستويف االشتراطات الواردة يف         
 .٥- ٢- ٢- ٦ام تقييم استيفاء املواصفات واالعتماد متفقة مع األحكام الواردة يف بنظ

 الصناعة تطبيقه يفميكن   العنوان املرجع
ISO 10961:2010  حىت إشعار آخر   التصميم والصنع واالختبار والفحص- حزم األسطوانات -أسطوانات الغاز  

وذج التصميمي نفسه، مبا يف ذلك ضغط االختبـار         إن تغيري أسطوانة واحدة أو أكثر ذات النم         :مالحظة
  .ذاته، يف حزمة أسطوانات قائمة حتمل رقم األمم املتحدة ال يتطلب إصدار شهادة جديدة للحزمة القائمة

 األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة وحتتوي على          وبناء تنطبق املعايري التالية على تصميم      ٧- ١- ٢- ٢- ٦
 اشتراطات الفحص املتعلقة بنظام تقييم التوافق واالعتماد         باستثناء أن  األولينيفحصها واختبارها    وعلى ،غازات ممتزة 

  .٥- ٢- ٢- ٦حلزم األسطوانات اليت حتمل أرقام األمم املتحدة تكون متفقة مع األحكام الواردة يف 
 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع

ISO 11513:2011  نات الغاز الفوالذية امللحومة القابلة إلعادة  أسطوا- أسطوانات الغاز
باستثناء ( الغاز دون اجلوي واحملتوية على مواد خمصصة لعبوات  امللء
   التصميم والبناء واالختبار واالستخدام والفحص الدوري- ) تيلنياألس

  حىت إشعار آخر

ISO 9809-1:201  القابلة إلعادة  الفوالذية غري امللحومة أسطوانات الغاز -أسطوانات الغاز
أسطوانات الفوالذ :  اجلزء األول- التصميم والبناء واالختبار  -امللء 

   ميغاباسكال١ ١٠٠املسقي والطري اليت تقل مقاومة الشد فيها عن 

  حىت إشعار آخر
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  املواد  ٢-٢-٢-٦
ددة يف توجيه   باإلضافة إىل اشتراطات املواد احملددة يف معايري تصميم وبناء أوعية الضغط، وأي قيود حم               

  :، تنطبق املعايري التالية على مالءمة املواد)P205 أو P200مثل توجيه التعبئة (املنقول ) أو الغازات(التعبئة املنطبق للغاز 

ISO 11114-1:2012  املواد املعدنية:  اجلزء األول- مالءمة مواد األسطوانة والصمام حملتويات الغاز -أسطوانات الغاز.  
ISO 11114-2:2000      املواد :  اجلزء الثاين  - مالءمة مواد األسطوانة والصمام حملتويات الغاز        -أسطوانات الغاز القابلة للنقل

  غري املعدنية

  معدات التشغيل  ٣-٢-٢-٦
 :تنطبق املعايري التالية على وسائل اإلغالق ومحايتها  

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 11117:1998  الـصمامات وواقيـات    أغطية محاية الـصمامات      -لغاز  أسطوانات ا 

   التصميم والبناء واالختبارات- ألسطوانات الغازات الطبية والصناعية
 كانون ٣١حىت 
  ٢٠١٤ديسمرب /األول

ISO 11117:2008 

+ Cor 1:2009 

 - الـصمامات وواقيـات   أغطية محاية الصمامات -أسطوانات الغاز  
  التصميم والبناء واالختبارات

  ىت إشعار آخرح

ISO 10297: 1999    صمامات أسطوانات الغاز القابلة إلعادة املـلء         -أسطوانات الغاز - 
  املواصفات واختبار النموذج

 كانون ٣١حىت 
  ٢٠٠٨ديسمرب /األول

ISO 10297: 2006  صمامات أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء -أسطوانات الغاز - 
  املواصفات واختبار النموذج

   إشعار آخرحىت

ISO 13340: 2001  صمامات أسطوانات لألسطوانات غري -أسطوانات الغاز القابلة للنقل 
   املواصفات واختبار النموذج األويل-القابلة إلعادة امللء 

  حىت إشعار آخر

ـ          منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية      خبصوص   ى وفقاً لنظام األمم املتحدة، تنطبق املعايري التاليـة عل
  :وسائل اإلغالق ومحايتها

 ميكن تطبيقه يف الصناعة  العنوان املرجع
ISO 16111:2008     اهليدروجني املمتص يف هيدريد معدين     : وسائل ختزين الغاز القابلة للنقل

  قابل لالنعكاس
  حىت إشعار آخر

  الفحص واالختبار الدوريان  ٤-٢-٢-٦
  وعلىوريني لألسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة   تنطبق املعايري التالية على الفحص واالختبار الد        

  : وفقاً لنظام األمم املتحدةمنظومات التخزين اهليدريدية الفلزية 
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 ميكن تطبيقه يف الصناعة  العنوان املرجع
ISO 6406:2005       الفحص واالختبار   -امللحوم  غري  أسطوانات الغاز املصنوعة من الفوالذ 

 الدوريان
  حىت إشعار آخر

ISO 10460:2005    الفـوالذ    -  أسطوانات غاز ملحومة من الكريون     -أسطوانات الغاز- 
  الفحص واالختبار الدوريان

 من  ١- ١٢ ال يسمح بإصالح اللحامات املذكور يف البند         :مالحظة
 اعتمـاد   ٢- ١٢وتستلزم اإلصالحات املبينة يف البنـد       . هذا املعيار 

واالختبار الدوريني وفقـاً    السلطة احمللية اليت اعتمدت هيئة الفحص       
  .٦- ٢- ٢- ٦للفقرة 

  حىت إشعار آخر

ISO 10461:2005/ 

A1:2006 

 الفحص  -امللحوم  غري  أسطوانات الغاز املصنوعة من سبائك األلومنيوم       
  واالختبار الدوريان

  حىت إشعار آخر

ISO 10462:2005  حىت إشعار آخر  ان الفحص والصيانة الدوري-أسطوانات االستيلني املذاب القابلة للنقل  
ISO 11513:2011    أسطوانات الغاز الفوالذية امللحومة القابلة إلعـادة        -أسطوانات الغاز 

باسـتثناء  (واحملتوية على مواد خمصصة لعبوات الغاز دون اجلـوي         امللء
   التصميم والبناء واالختبار واالستخدام والفحص الدوري-) ستيلنياأل

  حىت إشعار آخر

ISO 11623:2002      الفحص واالختبار الدوريان ألسطوانات     -أسطوانات الغاز القابلة للنقل 
  الغاز املركبة 

  حىت إشعار آخر

ISO 16111:2008     اهليدروجني املمتص يف هيدريد معدين     : وسائل ختزين الغاز القابلة للنقل
  قابل لالنعكاس

  حىت إشعار آخر

  غطنظام تقييم التوافق واعتماد صنع أوعية الض  ٥-٢-٢-٦
  تعاريف  ١-٥-٢-٢-٦

  :املقطعألغراض هذا   
 واعتماد نظـام    ، باعتماد النموذج التصميمي لوعاء الضغط     ،نظاماً العتماد السلطة املختصة لصانع ما       يعين نظام تقييم التوافق  

  اجلودة لدى الصانع، واعتماد هيئات الفحص؛
  يار معني ألوعية الضغط؛النحو احملدد يف مععلى  يعين تصميم وعاء الضغط النموذج التصميمي

  الفحص أو بتقدمي أدلة موضوعية؛وذلك ب املوضوعة، يعين تأكيد استيفاء االشتراطات التحقق
  اشتراطات عامة  ٢-٥-٢-٢-٦

  السلطة املختصة  
 نظام تقييم التوافق بغية ضمان توافق أوعية الـضغط           بإقرار  السلطة املختصة اليت تعتمد وعاء الضغط      تضطلع  ١-٢-٥-٢-٢-٦
ويف احلاالت اليت ال تكون فيها السلطة املختصة اليت تعتمد وعاء الضغط هي نفسها السلطة املختـصة                 . ع اشتراطات هذه الالئحة   م

  ).٨-٢-٢-٦ و٧-٢-٢-٦انظر (ن عالمات بلد االعتماد وبلد التصنيع يف عالمات وعاء الضغط يف بلد التصنيع، تبيَّ
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 نظام تقييم التوافق هذا مع نظريه       اتساقعند الطلب، أدلة تبني     وتقدم السلطة املختصة يف بلد االعتماد،         
  .يف بلد االستخدام

  .كلياً أو جزئياًتفويضا ض وظائفها يف نظام تقييم التوافق جيوز للسلطة املختصة أن تفّو  ٢-٢-٥-٢-٢-٦
 والصانعني املعتمدين    آخر قائمة هليئات الفحص املعتمدة وعالمات هويتها       تيّسرتكفل السلطة املختصة      ٣-٢-٥-٢-٢-٦

  .وعالمات هويتهم
  هيئة الفحص  

  :تعتمد السلطة املختصة هيئة الفحص اليت تضطلع بفحص أوعية الضغط، على أن  ٤-٢-٥-٢-٢-٦
هيكل تنظيمي وقادرون ومدربون وأكفاء ومهرة ألداء مهامها التقنية         هلم   لديها عاملون    يكون  )أ(

  أداء مرضياً؛
   واملعدات املناسبة والكافية؛املرافقوصول إىل  هلا إمكانية الوتتوفر  )ب(
   بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثري قد مينعها من ذلك؛وتعمل  )ج(
   السرية التجارية لألنشطة التجارية والتسجيلية للصانع وغريه من اهليئات؛وتكفل  )د(
  بذلك؛ حدوداً واضحة بني مهام هيئة الفحص الفعلية واملهام غري املرتبطة وتضع  )ه(
  نظام جودة موثق؛بتطبيق  وتقوم  )و(
  يف هذه الالئحة؛و أداء االختبارات والفحوص املبينة يف معيار وعاء الضغط ذي الصلة وتكفل  )ز(
  .٦-٥-٢-٢-٦ نظام تقرير وتسجيل فعال ومناسب وفقاً للفقرة وحتافظ على  )ح(

شهادة إصدار  ر وفحص إنتاج أوعية الضغط، و     تقوم هيئة الفحص باعتماد النموذج التصميمي، واختبا        ٥-٢-٥-٢-٢-٦
  ).٥-٥-٢-٢-٦ و٤-٥-٢-٢-٦انظر (التحقق من التوافق مع معيار أوعية الضغط ذي الصلة 

  الصانع  
  :على الصانع أن  ٦-٢-٥-٢-٢-٦

  ؛٣-٥-٢-٢-٦ نظام جودة موثق وفقاً للفقرة بتطبيقيقوم   )أ(
  ؛٤-٥-٢-٢-٦رة ويتقدم بطلب اعتماد النموذج التصميمي وفقاً للفق  )ب(
وخيتار هيئة فحص من قائمة هيئات الفحص املعتمدة اليت حتتفظ هبا السلطة املختصة يف بلـد                  )ج(

  االعتماد؛ 
  .٦-٥-٢-٢-٦ وفقاً للفقرة بسجالتوحيتفظ   )د(
  معمل االختبار  

  :يتوفر يف معمل االختبار ما يلي  ٧-٢-٥-٢-٢-٦
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  كفاءة ومهارة؛ هيكل تنظيمي، مبا يكفي عدداً و هلمعاملون  )أ(
 ومعدات مناسبة وكافية ألداء االختبارات اليت يتطلبها معيار الصناعة مبا يرضي هيئـة              ومرافق  )ب(

  .الفحص
  نظام اجلودة لدى الصانع  ٣-٥-٢-٢-٦
يتضمن نظام اجلودة مجيع العناصر واالشتراطات واألحكام اليت اعتمدها الـصانع، ويكـون موثقـاً                 ١-٣-٥-٢-٢-٦

  .منظم، يف شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات خطيةبأسلوب منهجي و
  :وتتضمن احملتويات بوجه خاص أوصافاً كافية ملا يلي  

   وجودته؛املنَتجاهليكل التنظيمي ومسؤوليات العاملني بشأن تصميم   )أ(
وتقنيات مراقبة التصميم والتحقق منه، والعمليات واإلجراءات اليت ستستخدم عند تـصميم              )ب(

  أوعية الضغط؛
والتوجيهات اليت تستخدم يف صناعة وعاء الضغط املعين ومراقبة جودتـه وضـمان اجلـودة                 )ج(

  وتوجيهات تشغيل العملية؛
  وسجالت اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وبيانات املعايرة؛  )د(
   وفقاً للفقرة  واستعراضات اإلدارة لضمان التشغيل الفعال لنظام اجلودة املترتبة على املراجعات           )ه(

  ؛٢-٣-٥-٢-٢-٦
  ؛الزبونوالعملية اليت تبني كيفية استيفاء اشتراطات   )و(
  وعملية مراقبة املستندات ومراجعتها؛  )ز(
 اجلـاري   ووسائل مراقبة أوعية الضغط غري املستوفية لالشتراطات، والعناصر املشتراة، واملواد           )ح(

  ، واملواد النهائية؛جتهيزها
  .عاملني املعنيني وإجراءات تأهيلهموبرامج تدريب ال  )ط(

  مراجعة نظام اجلودة  ٢-٣-٥-٢-٢-٦
-٣-٥-٢-٢-٦ لنظام اجلودة لتحديد ما إذا كان مستوفياً لالشتراطات الواردة يف            يف البدء جيرى تقييم     

  . مبا يرضي السلطة املختصة١
  .تصحيحية مطلوبةخيطر الصانع بنتائج املراجعة ويتضمن اإلخطار نتائج املراجعة وأي إجراءات   
 وُتبلَّـغ . جترى مراجعات دورية ترضي السلطة املختصة لضمان صيانة الصانع لنظام اجلودة وتطبيقـه              

  .لصانعإىل اتقارير املراجعات الدورية 
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    احملافظة على نظام اجلودة٣-٣-٥-٢-٢-٦
 السلطة املختصة وخيطر الصانع.  على نظام اجلودة كما اعتمد حىت يظل كفؤاً وفعاالًالصانعحيافظ   

م التغيريات املقترحة لتحديد ما إذا كان نظـام اجلـودة املعـدل    وتقيَّ. اليت اعتمدت نظام اجلودة بأي تغيريات يعتزمها   
  .١- ٣- ٥- ٢- ٢- ٦سيستويف اشتراطات 

  عملية االعتماد  ٤-٥-٢-٢-٦
   للنموذج التصميميالبدئياالعتماد   

 التصميمي من اعتماد نظام اجلودة لدى الـصانع واعتمـاد تـصميم             للنموذجالبدئي    يتألف االعتماد     ١-٤-٥-٢-٢-٦
 ٢-٤-٥-٢-٢-٦للنموذج التصميمي لالشـتراطات الـواردة يف         البدئيوخيضع طلب االعتماد    . الضغط الذي ينتج   وعاء
  .٩-٤-٥-٢-٢-٦ و٦-٤-٥-٢-٢-٦ إىل
 الضغط وهلـذه الالئحـة بطلـب          يتقدم الصانع الراغب يف إنتاج أوعية ضغط طبقاً ملعيار أوعية           ٢- ٤- ٥- ٢- ٢- ٦

للحصول على شهادة اعتماد لنموذج تصميمي لوعاء ضغط واحد على األقل إىل السلطة املختصة يف بلد االعتماد طبقاً                  
وتقدم هذه الشهادة إىل السلطة املختصة يف بلـد         . ، وحيصل عليها وحيتفظ هبا    ٩- ٤- ٥- ٢- ٢- ٦لإلجراءات املبينة يف    
  .االستخدام إذا طلبتها

  :  يقدم طلب بشأن كل مرفق تصنيع لألوعية ويتضمن٣-٤-٥-٢-٢-٦
اسم الصانع وعنوانه املسجل، وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان الطلب مقدماً من ممثل مفـوض،                 )أ(

  اسم وعنوان هذا املمثل؛
  ؛) عن العنوان السابقخمتلفاًإذا كان (وعنوان مرفق التصنيع   )ب(
   املسؤولني عن نظام اجلودة؛)أو األشخاص(واسم ولقب الشخص   )ج(
  وعاء الضغط ومعيار وعاء الضغط ذي الصلة؛تعيني و  )د(
  ؛ أخرىوتفاصيل رفض أي طلب مماثل من جانب أي سلطة خمتصة  )ه(
  وهوية هيئة الفحص العتماد النموذج التصميمي؛  )و(
  ؛ ١-٣-٥-٢-٢-٦ومستندات مرفق التصنيع على النحو احملدد مبقتضى الفقرة   )ز(
واملستندات التقنية الالزمة العتماد النموذج التصميمي، واليت متكِّن من التحقق من اسـتيفاء               )ح(

وتغطي املـستندات   . أوعية الضغط الشتراطات معيار تصميـم أوعيـة الضغـط املعنـي       
  :التقنية التصميم وأسلوب الصناعة، وتتضمن ما يلي على األقل بقدر ما يلزم للتقييم

عاء الضغط، ورسومات التصميم والتـصنيع الـيت تـبني العناصـر            معيار تصميم و    '١'
  والتجميعات الفرعية إن وجدت؛

واألوصاف والتفسريات الالزمة لفهم الرسومات واالستخدام املـستهدف ألوعيـة            '٢'
  الضغط؛
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  وقائمة باملعايري الالزمة للتحديد الكامل لعملية التصنيع؛  '٣'
  د؛وحسابات التصميم ومواصفات املوا  '٤'
  وتقارير اختبار اعتماد النموذج التصميمي، اليت تصف نتائج الفحوص واالختبـارات             '٥'

  .٩-٤-٥-٢-٢-٦لفقرة  اليت أجريت وفقاً ل
  . مبا يقنع السلطة املختصة٢-٣-٥-٢-٢-٦  وفقاً للفقرةبدئية ُتجرى مراجعة   ٤-٤-٥-٢-٢-٦
  . للصانع أسباباً خطية مفصلة هلذا الرفضإذا رفض اعتماد الصانع، تقدم السلطة املختصة  ٥-٤-٥-٢-٢-٦
 ٣-٤-٥-٢-٢-٦قدمة مبقتـضى    امل، تقدم للسلطة املختصة أي تغيريات يف املعلومات         االعتمادبعد    ٦-٤-٥-٢-٢-٦

  .باالعتماد البدئياملتعلقة 
  اعتمادات النماذج التصميمية الالحقة  

  ٨-٤-٥-٢-٢-٦ات الـواردة فـــي      طلب اعتماد منوذج تصميمـي الحق االشـتراط      يشمل  ٧-٤-٥-٢-٢-٦
ويف هذه احلالة سيكون نظام اجلودة      . بدئياعتماد منوذج تصميمي    على   شريطة أن يكون الصانع حائزاً       ٩-٤-٥-٢-٢-٦و

  .، وينطبق على التصميم اجلديدالبدئي قد أقر أثناء اعتماد النموذج التصميمي ٣-٥-٢-٢-٦لدى الصانع مبقتضى 
  : ما يلي  يشمل الطلب٨-٤-٥-٢-٢-٦

اسم وعنوان الصانع، وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان الطلب مقدماً من ممثل مفوض، اسم وعنوان                 )أ(
  هذا املمثل؛

  ؛ أخرىوتفاصيل أي رفض لطلب مماثل من أي سلطة خمتصة  )ب(
  ؛البدئيودليل على منح اعتماد للنموذج التصميمي   )ج(
  ).ح (٣-٤-٥-٢-٢-٦واملستندات التقنية كما هي مبينة يف   )د(
  إجراءات اعتماد النموذج التصميمي  

  : الفحص مبا يليهيئة  تقوم ٩-٤-٥-٢-٢-٦
  :دراسة املستندات التقنية للتحقق من أن  )أ(

  ملعيار؛املتعلقة باالتصميم يتفق مع األحكام ذات الصلة   '١'
  للتصميم؛قد صنعت وفق املستندات التقنية وتعترب ممثلة  البدئي إنتاج النموذج دفعةو  '٢'

  ؛٥-٥-٢-٢-٦وحتقق من أن فحوص اإلنتاج قد أجريت وفقاً للفقرة   )ب(
، وتشرف على اختبارات أوعية الضغط هذه       البدئيوختتار أوعية ضغط من دفعة إنتاج النموذج          )ج(

  كما هو مطلوب العتماد النموذج التصميمي؛
  : أوعية الضغط للتحقق من أنوتؤدي أو تكون قد أدت الفحوص واالختبارات املبينة يف معيار  )د(
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   قد طّبق ومت استيفاؤه؛املعيار  '١'
   اليت اتبعها الصانع تستويف اشتراطات املعيار؛ واإلجراءات  '٢'

  . فحوص اعتماد النموذج بكفاءة وبشكل صحيحخمتلف إجراءوتكفل   )ه(
 املنطبقة   بنتائج مرضيـة، واسـتيفاء كـل االشـتراطات     البدئيوبعد إجراء اختبار النموذج       

تصدر شهادة اعتماد للنموذج التصميمي تتضمن اسم الصانع وعنوانه، ونتائج الفحـص              ٤- ٥- ٢- ٢- ٦الواردة يف   
  .وقراراهتا بشأنه، والبيانات الالزمة لتحديد النموذج التصميمي

خطيـا وبـصورة مفـصَّلة    وإذا رفض إصدار اعتماد النموذج التصميمي تقدم السلطة املختصة للصانع           
  .هذا الرفضاب أسب
  التعديالت يف النماذج التصميمية املعتمدة   ١٠-٤-٥-٢-٢-٦

  :يقوم الصانع بأي مما يلي  
، إبالغ السلطة املختصة اليت أصدرت االعتماد بأي تعديالت يف النموذج التصميمي املعتمـد    )أ(

   على النحو احملدد يف معيار أوعية الضغط؛، جديداًإذا كانت ال تشكّل تصميماً
 هذه التعديالت تشكل تصميماً جديداً      ، إذا كانت   للنموذج التصميمي  الحقأو طلب اعتماد      )ب(

وُيعطى هذا االعتماد اإلضايف يف شكل تعديل لـشهادة       . وفقاً ملعيار أوعية الضغط ذي الصلة     
  . اعتماد النموذج التصميمي األصلي

عند الطلب، املعلومات املتعلقة باملوافقـة علـى          ترسل السلطة املختصة إىل أي سلطة خمتصة أخرى،           ١١-٤-٥-٢-٢-٦
  .النموذج التصميمي، وتعديالت االعتماد وسحبها

  فحص اإلنتاج وإصدار الشهادات   ٥-٥-٢-٢-٦
  اشتراطات عامة  
 هيئة  ختتلفوقد  . جتري هيئة الفحص، أو من تفوضه، فحص كل وعاء ضغط وإصدار شهادة بشأنه              

  .واالختبار أثناء اإلنتاج عن هيئة الفحص املستخدمة الختبار اعتماد النموذج التصميميالفحص اليت خيتارها الصانع للفحص 
وحيثما يثبت مبا يرضي هيئة الفحص أن لدى الصانع مفتشني مدربني وأكفاء، مستقلني عن عمليات           

  .فتشنيالتصنيع، ميكن أن يقوم هؤالء املفتشون بالفحص، ويف هذه احلالة حيتفظ الصانع بسجالت تدريب امل
وتتحقق هيئة الفحص من أن عمليات الفحص اليت جيريها الصانع واالختبارات اليت أجريت علـى                 

 فإذا رأت أن هناك عدم توافق يف هذا الفحص واالختبار ميكـن  .أوعية الضغط تتفق متاماً مع معايري واشتراطات هذه الالئحة       
  .سحب اإلذن بإجراء مفتشي الصانع للفحص

.  مع النموذج التـصميمي املعتمـد      بتطابق املنَتج  هيئة الفحص، إعالناً     موافقةبعد  ويصدر الصانع،     
وعاء الضغط إعالناً بأن وعاء الضغط ميتثل ملعايري أوعية الـضغط املنطبقـة             على  ويعترب التقدم بطلب شهادة بوضع عالمات       
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شهادة والعالمة املـسجلة هليئـة      تثبيت عالمات ال   ب وتقوم اهليئة املختصة  . واشتراطات التوافق بني نظام التقييم وهذه الالئحة      
  . القيام هبذه املهمة الصانعختوِّلالفحص على كل وعاء ضغط مقبول، أو 

  .وتصدر شهادة االمتثال، موقعة من هيئة الفحص والصانع، قبل ملء أوعية الضغط  
  السجالت  ٦-٥-٢-٢-٦

  ي وشهادات االستيفاء ملدة ال تقل حيتفظ الصانع وهيئة الفحص بسجالت اعتماد النموذج التصميم  
  . سنة٢٠عن 
  نظام اعتماد الفحص واالختبار الدورَيْين ألوعية الضغط   ٦-٢-٢-٦
  التعريف   ١-٦-٢-٢-٦

  :املقطعألغراض هذا   
 تقوم بتنفيذ الفحص واالختبار الدوريني ألوعيـة   يعين نظاماً العتماد السلطة املختصة هيئةً    نظام االعتماد   

  .مبا يف ذلك اعتماد نظام اجلودة التابع للهيئة") هيئة الفحص واالختبار الدوريني"إليها فيما بعد بعبارة يشار (الضغط 
  اشتراطات عامة   ٢-٦-٢-٢-٦

  السلطة املختصة   
  تقر السلطة املختصة نظام اعتماد من أجل ضمان أن يتوافق الفحص واالختبار الدوريني ألوعية الضغط                 ١-٢-٦-٢-٢-٦

ويف احلاالت اليت ال تكون فيها السلطة املختصة اليت تعتمد هيئة لتنفيذ أعمال الفحص واالختبار               . ت هذه الالئحة  مع اشتراطا 
الدوريني ألوعية الضغط هي نفسها السلطة املختصة للبلد الذي يعتمد صناعة أوعية الضغط، تبيَّن عالمات بلـد االعتمـاد                   

  ).٧-٢-٢-٦انظر (ضغط للفحص واالختبار الدوريني يف عالمات وعاء ال
وتقّدم السلطة املختصة لبلد اعتماد الفحص واالختبار الدوريني، عند الطلب، أدلة تثبت توافـق نظـام                  

  .االعتماد هذا مع نظريه يف بلد االستخدام مبا يف ذلك سجالت الفحص واالختبار الدوريني
 بنـاء   ١-٤-٦-٢-٢-٦شار إليها يف    وجيوز للسلطة املختصة لبلد االعتماد أن تلغي شهادة االعتماد امل           

  .على أدلة تثبت عدم االمتثال لنظام االعتماد
  .  جيوز للسلطة املختصة أن تفّوض مهامها يف نظام االعتماد هذا كلياً أو جزئيا٢ً-٢-٦-٢-٢-٦
  .ات هويتها  تكفل السلطة املختصة توافر آخر قائمة هليئات الفحص واالختبار الدوريني املعتمدة وعالم٣-٢-٦-٢-٢-٦

  هيئة الفحص واالختبار الدوريني  
  :  تعتمد السلطة املختصة هيئة الفحص واالختبار الدوريني، شريطة أن٤-٢-٦-٢-٢-٦

هيكل تنظيمي، قادرون ومدربون وأكفاء ومهرة ألداء مهامها هلم  عاملون  هذه اهليئةيكون لدي   )أ(
  التقنية أداء مرضياً؛
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  واملعدات املناسبة والكافية؛ املرافق  إىل وتتوفر هلا إمكانية الوصول  )ب(
  وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثري قد مينعها من القيام بذلك؛   )ج(
  وتكفل السرية التجارية؛  )د(
وتضع حدوداً واضحة بني مهام هيئة الفحص واالختبار الدوريني الفعلية واملهام غري املرتبطـة                )ه(

  بذلك؛ 
  ؛٣-٦-٢-٢-٦ام جودة موثَّق وفقاً ملا ورد يف وتقوم بتشغيل نظ  ) و(
  ؛ ٤-٦-٢-٢-٦وتتقدم بطلب اعتماد مبقتضى   ) ز(
  ؛ ٥-٦-٢-٢-٦وتكفل أداء الفحوص واالختبارات الدورية مبقتضى   ) ح(
  .٦-٦-٢-٢-٦ نظام تقرير وتسجيل فعال ومناسب وفقاً للفقرة حتافظ علىو  ) ط(

  فحص واالختبار الدورينينظام اجلودة ومراجعة هيئة ال   ٣-٦-٢-٢-٦
    نظام اجلودة ١-٣-٦-٢-٢-٦

يتضمن نظام اجلودة مجيع العناصر واالشتراطات واألحكام اليت اعتمدهتا هيئـة الفحـص واالختبـار                 
  . ويكون موثَّقاً بأسلوب منهجي ومنظَّم يف شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات خطية. الدوريني

  : يشتمل نظام اجلودة على ما يلي  
  وصف للهيكل التنظيمي واملسؤوليات؛  )أ(
والتعليمات ذات الصلة بالفحص واالختبار الدوريني ومبراقبة اجلودة وضمان اجلـودة وتنفيـذ               ) ب(

  العمليات؛
  وسجالت اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات املعايرة وبياناهتا؛   ) ج(
  تشغيل الفعال لنظام اجلودة املترتبة على املراجعات       ال لضمان   استعراضات التدقيق اإلدارية  و  )د(

  ؛ ٢- ٣- ٦- ٢- ٢- ٦مبقتضى 
  وعملية مراقبة املستندات ومراجعتها؛  )ه(
  ووسائل مراقبة أوعية الضغط غري املستوفية لالشتراطات؛   )و(
  . وبرامج تدريب العاملني املعنيني وإجراءات تأهيلهم  )ز(

    املراجعة٢-٣-٦-٢-٢-٦
 ما إذا كانت تـستويف  ملعرفة ، لعمل هيئة الفحص واالختبار الدوريني ونظام اجلودة لديها مراجعةُتجرى    

  .اشتراطات هذه الالئحة على حنو يرضي السلطة املختصة
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لزم املراجعة كجزء   توقد  ). ٣-٤-٦-٢-٢-٦انظر   (البدئيُتجرى املراجعة كجزء من عملية االعتماد         
  ). ٦-٤-٦-٢-٢-٦انظر (من عملية تعديل اعتماد معني 

 هيئة الفحص واالختبار الـدوريني  وفاء لضمان استمرار ،جترى مراجعات دورية ترضي السلطة املختصة       
  . هذه الالئحةاشتراطات ب

ويتضمَّن اإلخطـار نتـائج املراجعـة وأي        . ُتخطَر هيئة الفحص واالختبار الدوريني بنتائج أي مراجعة         
  .إجراءات تصحيحية مطلوبة

  احملافظة على نظام اجلودة   ٣-٣-٦-٢-٢-٦
 حىت يظـلّ    ، عند إقراره   اليت كان عليها    نظام اجلودة   حالة حتافظ هيئة الفحص واالختبار الدوريني على       

  .كفؤاً وفّعاالً
وُتخِطر هيئة الفحص واالختبار الدوريني السلطة املختصة اليت اعتمدت نظام اجلودة بأي تغيريات تعتزم                

  .٦-٤-٦-٢-٢-٦تعديل االعتماد الواردة يف القيام هبا وفقاً لطريقة 
  طريقة اعتماد هيئات الفحص واالختبار الدوريني   ٤-٦-٢-٢-٦

  البدئياالعتماد   
  تتقدَّم اهليئة الراغبة يف إجراء الفحص واالختبار الدوريني ألوعية الضغط طبقاً ملعايري أوعية الضغط وهلذه             ١-٤-٦-٢-٢-٦

  .هباوحتتفظ  ،صة للحصول على شهادة اعتماد بطلب إىل السلطة املخت،الالئحة
  .تقدم هذه املوافقة املكتوبة إىل السلطة املختصة يف بلد االستخدام إذا طلبتها  

  :  يقدم طلب بشأن كل هيئة فحص واختبار دوريني، حيتوي على٢-٤-٦-٢-٢-٦
 ممثّل مفوَّض، اسم    اسم هيئة الفحص واالختبار الدوريني وعنواهنا، وإذا كان الطلب مقدَّماً من            )أ(

  وعنوان هذا املمثل؛ 
  عنوان كل مرفق يؤدي عملية الفحص واالختبار الدوريني؛ و  )ب(
  املسؤولني عن نظام اجلودة؛ ) أو األشخاص(واسم وصفة الشخص   )ج(
وتعيني أوعية الضغط، وطرائق الفحص واالختبار الدوريني، ومعايري وعاء الضغط املعين املستوفية   )د(

  جلودة؛ لنظام ا
  النحو احملـدد مبقتـضى الفقـرة       على  ملعدات ونظام اجلودة    اكل مرفق و  خبصوص  ومستندات    )ه(

  ؛ ١-٣-٦-٢-٢-٦
  سجالت التأهيل والتدريب للعاملني يف الفحص واالختبار الدوريني؛ و  )و(
  . تفاصيل أي رفض العتماد طلب مماثل من جانب أي سلطة خمتصة أخرىو  )ز(
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  : لطة املختصة أن  على الس٣-٤-٦-٢-٢-٦
تفحص املستندات للتحقّق من أن اإلجراءات مستوفية الشتراطات معايري وعاء الضغط املعـين               )أ(

  وهلذه الالئحة؛ 
 للتحقق من أن الفحوص واالختبارات تنفَّذ ٢-٣-٢-٢-٦وجتري مراجعة وفقاً ملا هو وارد يف     )ب(

 . ئحة، وعلى حنو يرضي السلطة املختصةطبقاً ملا تقتضيه معايري وعاء الضغط املعين وهذه الال

 االشـتراطات    قد اسـتوفيت     تصدر شهادة االعتماد بعد أن جتري املراجعة وتأيت بنتائج مقنعة وتكون            ٤-٤-٦-٢-٢-٦
وتشمل هذه الشهادة اسم هيئة الفحص واالختبار الدوريني والعالمـة املـسجَّلة            . ٤-٦-٢-٢-٦الفقرة  املبّينة يف   املنطبقة  

مثل تعيني أوعية الضغط، وطريقة تنفيذ الفحص واالختبار        ( أنشطتها املعتمدة    لتعرُّفل مرفق، والبيانات الضرورية     وعنوان ك 
  ).ومعايري وعاء الضغطالدوريني، 

  بياناً خطياً تفصيلياً عـن      السلطة املختصة   هلا هيئة الفحص واالختبار الدوريني، تقدم    ُرِفض اعتماد     إذا    ٥-٤-٦-٢-٢-٦
  . الرفضأسباب هذا 

  التعديالت يف اعتماد هيئة الفحص واالختبار الدوريني   
  بعد االعتماد، ُتخطر هيئة الفحص واالختبار الدوريني السلطة املختصة اليت أصدرته بأي تعـديالت يف                 ٦-٤-٦-٢-٢-٦

  .البدئي املتعلقة باالعتماد ٢-٤-٦-٢-٢-٦املعلومات مقدَّمة مبقتضى 
. ا إذا كانت تستويف اشتراطات معايري وعاء الضغط ذي الصلة وهذه الالئحـة             م ملعرفةوتقيَّم التعديالت     

. وتقبل السلطة املختصة هذه التعديالت أو ترفـضها خطيـاً         . ٢-٣-٦-٢-٢-٦وقد تتطلب مراجعة وفقاً ملا هو وارد يف         
  .وُتصدر شهادة اعتماد معدَّلة عند االقتضاء

، البدئيةة خمتصة أخرى، عند الطلب، املعلومات املتعلقة باالعتمادات   ترسل السلطة املختصة إىل أي سلط     ٧-٤-٦-٢-٢-٦
  .والتعديالت يف االعتمادات، والتعديالت املسحوبة

   الفحص واالختبار الدوريان وإصدار الشهادات   ٥-٦-٢-٢-٦
عاء وعاء الضغط إعالناً بأن وعلى يعترب التقّدم بطلب شهادة بوضع عالمات للفحص واالختبار الدوريني   

وتقوم هيئة الفحص واالختبـار الـدوريني بتثبيـت         . الضغط يستويف معايري أوعية الضغط املنطبقة واشتراطات هذه الالئحة        
  ). ٧-٧-٢-٢-٦انظر (عالمات الفحص واالختبار الدوريني، مبا يف ذلك عالمتها املسجَّلة، على كلِّ وعاء ضغط معتمد 

الختبار الدوريني شهادة تفيد أن وعاء الضغط قد اجتـاز         قبل ملء وعاء الضغط، تصدر هيئة الفحص وا         
  .الفحص واالختبار الدوريني

  السجالت   ٦-٦-٢-٢-٦
حتتفظ هيئة الفحص واالختبار الدوريني بسجالت الفحوص واالختبارات الدورية املتعلقة بأوعية الضغط              

  . سنة١٥، ملدة ال تقل عن مبا يف ذلك مكان مرفق االختبار) سواء اجتازت هذه الفحوص أم فشلت فيها(
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حيتفظ مالك أوعية الضغط بسجل مطابق حىت موعد الفحص واالختبار الدوريني التايل ما مل يـسحب                  
  . وعاء الضغط من اخلدمة بصورة دائمة

  وضع العالمات على أوعية الضغط القابلة إلعادة امللء اليت حتمل عالمة األمم املتحدة  ٧-٢-٢-٦
 منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية اليت حتمل عالمة األمم         ضع العالمات على  ترد اشتراطات و    مالحظة
  حزم األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة، وترد اشتراطات وضع العالمات على٩- ٢- ٢- ٦ يف الفقرة املتحدة

  .١٠- ٢- ٢- ٦يف الفقرة 
مل عالمة األمم املتحدة عالمات بصورة واضـحة        توضع على أوعية الضغط القابلة إلعادة امللء واليت حت          ١-٧-٢-٢-٦

ختم مثالً أو تنقش    ُتكأن  (وتثبت هذه العالمات بصورة دائمة      .  عالمات التشغيل والتصنيع    ممهورة بشهادة وكذلك   ومقروءة
وتوضع العالمات على كتف وعاء الضغط أو قمته أو عنقه أو على جزء مثبت بصورة دائمـة                 . على وعاء الضغط  ) أو حتفر 

ويبلغ احلد  ). مثل طوق ملحوم أو لوحة مقاومة للتآكل ملحومة على الغالف اخلارجي لوعاء تربيد مغلق             (وعاء الضغط   ى  عل
 مم  ٢,٥ مم أو أكثر و    ١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها        ٥األدىن حلجم العالمات، باستثناء رمز تعبئة األمم املتحدة،         

 مم ألوعية الضغط اليت     ١٠ويكون احلد األدىن حلجم رمز تعبئة األمم املتحدة         .  مم ١٤٠ألوعية الضغط اليت يقل قطرها عن       
  . مم١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يقل قطرها عن ٥ مم أو أكثر و١٤٠يبلغ قطرها 

  : عالمات الشهادة التاليةتوضع  ٢-٧-٢-٢-٦
  .  رمز تعبئة األمم املتحدة  )أ(

أو أو حاويات السوائب املرنة  أن العبوةال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات 
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر 

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦الفصل 
  ؛)ISO 9809-1مثل (املعيار التقين املستخدم يف التصميم والبناء واالختبار   )ب(
اليت حتدد بلد االعتماد كما هو مبني يف العالمات املميزة للمركبات ذات            ) أو احلروف (احلرف    )ج(

  احملركات يف النقل الدويل؛
عالمة أو طابع هوية هيئة الفحص املسجلة لدى السلطة املختصة يف البلـد املـرخص بوضـع                   )د(

  العالمة؛
يفصل بينـهما شـرطة مائلـة       ) رقمان(مث الشهر   ) أربعة أرقام (، السنة   البدئيتاريخ الفحص     )ه(

  ؛"/")أي(
  : عالمات التشغيل التاليةتوضع  ٣-٧-٢-٢-٦

  ؛"BAR"احلروف ويليه  "PH" نرفااحلاختبار الضغط مقيساً بالبار يسبقه   )و(

u 
n 
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مثل حلقة العنـق،    (كتلة وعاء الضغط الفارغ متضمنة مجيع األجزاء املكونة املثبتة بشكل دائم              )ز(
وال تشمل هذه الكتلة كتلة الصمام      . )KG"(كغ "كيلوغرامات يتلوها احلرفان  بال) حلقة القاعدة 

وتُبيَّن . أو غطاء الصمام أو واقي الصمام أو أي طالء أو املادة املسامية املستخدمة يف األستيلني               
 األسطوانات اليت تقل    ويف حالة .  إىل الرقم األخري   هذه الكلتلة بثالثة أرقام معنوية مقرَّبة صعوداً      

 أوعية  ويف حالة .  كغ، تبّين الكتلة برقمني معنويني مقرَّبني صعودا إىل الرقم األخري          ١تلتها عن   ك
، األسـتيلني   ٣٣٧٤، األستيلني املذاب، ورقم األمم املتحدة       ١٠٠١الضغط لرقم األمم املتحدة     

حالة اخلايل من املذيب، جيب على األقل بيان رقم عشري واحد بعد العالمة العشرية ورقمني يف               
   كيلوغرام؛١أوعية الضغط عند استخدام األسطوانات اليت تقل عن 

 وهذه العالمة ليست    ."MM"احلد األدىن للسمك املضمون جلدار وعاء الضغط باملم يليه احلرفان           )ح(
 أو  مطلوبة ألوعية الضغط اليت تبلغ سعتها املائية لتراً واحداً أو أقل أو لألسـطوانات املركبـة               

  ؛ املغلقةألوعية التربيد
) ١٠٠١رقـم األمـم املتحـدة       (يف حالة أوعية ضغط الغازات املضغوطة واألستيلني املذاب           )ط(

، ضغط التشغيل بالبار يسبقه احلرفان      )٣٣٧٤رقم األمم املتحدة    (واألستيلني اخلايل من املذيب     
"PW"   قه األحرف ؛ ويف حالة أوعية التربيد املغلقة، احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح به تسب
"MAWP."  

يف حالة أوعية ضغط الغازات املسيلة والغازات املسيلة املربدة، السعة املائية باللتر معـرباً عنـها                  )ي(
 األرقام الواردة   إغفالميكن  و. "L" حىت آخر رقم يليها احلرف        هبوطا بثالثة أرقام معنوية مقربة   

  يا أو االمسية عدداً صحيحاً؛بعد العالمة العشرية إذا كانت قيمة السعة املائية الدن
، إمجايل كتلة وعاء الـضغط  )١٠٠١رقم األمم املتحدة (يف حالة أوعية ضغط األستيلني املذاب         )ك(

 اليت ال ترتع أثناء امللء، وأي طالء، واملادة املسامية، واملذيب والغاز والتوابعالفارغ والتجهيزات 
ويذكر . "KG"للرقم األخري ويليها احلرفان     هبوطا  ة  املشبع، معرباً عنها بثالثة أرقام معنوية مقرب      

ويف حالة أوعية الضغط اليت تقل كتلتها عن        . رقم عشري واحد على األقل بعد العالمة العشرية       
   للرقم األخري؛  هبوطاًبني كغ، يعرب عن الكتلة برقمني معنويني مقر١َّ

، إمجـايل كتلـة     )٣٣٧٤مم املتحدة   رقم األ (يف حالة أوعية ضغط األستيلني اخلايل من املذيب           )ل(
الوعاء الفارغ والتجهيزات والتوابع اليت ال ترتع أثناء امللء وأي طالء، واملادة املسامية، معـرباً               

ويذكر رقم عشري   . "KG" للرقم األخري ويليهما احلرفان       هبوطاً عنها بثالثة أرقام معنوية مقربة    
 كغ، يعرب   ١ة أوعية الضغط اليت تقل كتلتها عن        ويف حال . واحد على األقل بعد العالمة العشرية     

   للرقم األخري؛ هبوطاًمقربني عن الكتلة برقمني معنويني
  : عالمات التصنيع التاليةتوضع  ٤-٧-٢-٢-٦

   وهذه العالمة ليست مطلوبة ألوعية التربيد املغلقة؛.)25Eمثل (حتديد لولب األسطوانة   )م(
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وحني ال يكون بلد التصنيع هو نفس بلد االعتماد         .  املختصة عالمة الصانع اليت سجلتها السلطة      )ن(
اليت حتدد بلد الصنع كما هو مبني يف العالمات املميزة ) أو احلروف(تسبق عالمة الصانع احلرف  

وتفصل مسافة أو شرطة مائلة بني عالمـة البلـد          . للمركبات ذات احملركات يف النقل الدويل     
  وعالمة الصانع؛

   الذي وضعه الصانع؛الرقم املسلسل  )س(
يف حالة أوعية الضغط املصنوعة من الفوالذ وأوعية الضغط املركبـة واملبطنـة بالفوالذ لنقـل                )ع(

 الذي يبني توافق الفوالذ مع      "H"الغازات اليت تتضمن خطر اهلشاشة بفعل اهليدروجني، احلرف         
  ).ISO 11114-1:2012انظر (حمتويات الغاز 

  : السابقة يف ثالث جمموعاتترتب العالمات  ٥-٧-٢-٢-٦
  .٤-٧-٢-٢-٦تكون عالمات الصنع هي اجملموعة العليا وتظهر بالتتابع املبيَّن يف   •
، وضغط االختبـار    ٣-٧-٢-٢-٦تضم اجملموعة الوسطى عالمات التشغيل الواردة يف          •

  .إن كان األخري مطلوباً) ط(يسبقه مباشرة ضغط التشغيل ) و(
  .٢-٧-٢-٢-٦ املبني يفبالتتابع  اجملموعة السفلى وتظهر تكون عالمات الشهادة هي  •

  .وفيما يلي مثال للعالمات اليت توضع على األسطوانة

  )م (  )ن  (  )س  (  )ع(  
   H 765432  D    MF   25E           ــــــــــــــــــــــــــــ  

  )ط      (  )و   (  )ز   (  )ي (  )ح  (  
  5.8 MM  50 L  62.1 KG  PW200    PH300BAR  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  )أ(               )ب    (  )ج(  )د(  )ه (    
   2000/12  IB F    ISO 9809-1      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
  
 اجلدار اجلانيب، شريطة أن توضع يف مساحات منخفضة         غرييسمح بوضع عالمات أخرى يف مساحات         ٦-٧-٢-٢-٦

ويف حالة أوعية التربيد املغلقة جيوز أن توضع هذه العالمات          . د، وال تكون حبجم أو عمق خيلق تركزات إجهاد ضارة         اإلجها
  . املطلوبةوال جيوز أن تتناقض هذه العالمات مع العالمات. ربط بالقميص اخلارجيعلى لوحة منفصلة ُت

 إلعادة امللء ويستويف اشـتراطات       قابل ،ضغط توضع على كل وعاء      ، العالمات السابقة  باإلضافة إىل   ٧-٧-٢-٢-٦
  :  التاليةالعالماُت، ٤-٢-٢-٦الفحص واالختبار الدوريني الواردة يف 

u 
n 
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وال تكون هـذه العالمـة      . احلروف اليت تبني البلد املرخِّص هليئة الفحص واالختبار الدوريني          )أ(
   التصنيع؛وافق علىضرورية إذا كانت اهليئة معتمدة من السلطة املختصة يف البلد الذي 

  العالمة املسّجلة للهيئة املرخص هلا من السلطة املختصة بإجراء االختبار والفحص الدوريني؛  )ب(
يفـصل بينـهما    ) رقمان(يليها الشهر   ) رقمان(تـاريخ الفحص واالختبار الدوريني، السنـة        )ج(

  .وجيوز استخدام أربعة أرقام لتحديد السنة"/"). أي(شرطة مائلة 
  . املذكورالتتابعر هذه العالمات بنفس وتظه

يف حالة أسطوانات األستيلني، ومبوافقة السلطة املختصة، ميكن حفر تاريخ أحدث فحص دوري وختم                ٨-٧-٢-٢-٦
وتوضع احللقة حبيث ال ميكن نزعها إال       . ت على األسطوانة جبانب الصمام    اهليئة اليت أجرت الفحص واالختبار على حلقة تثبَّ       

  .ام من األسطوانةبرتع الصم
  حذفت  ٩-٧-٢-٢-٦
  وضع العالمات على أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء اليت حتمل أرقام األمم املتحدة  ٨-٢-٢-٦
وشـهادات  على أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء اليت حتمل عالمة األمم املتحدة توضع عالمات                 ١-٨-٢-٢-٦

تطبـع أو   (وتثبت هذه العالمات بصورة دائمة      . أوعية الغاز أو أوعية الضغط    ب اخلاصة عالماتال و ،بصورة واضحة ومقروءة  
وتوضع العالمات، إال إذا كانت مطبوعة، على كتف وعاء الضغط أو قمته            . على وعاء الضغط  ) ختتم أو تنقش أو حتفر مثالً     

باستثناء رمز األمـم املتحـدة اخلـاص    و). ، مثالًطوق ملحومك(أو عنقه أو على جزء مثبت بصورة دائمة يف وعاء الضغط         
 مم ألوعية الضغط الـيت يبلـغ        ٥العالمات  حلجم  ، يكون احلد األدىن     "DO NOT REFILL" "ال يعاد امللء  "وعالمة   بالتعبئة
 حجم لرمز األمم املتحـدة      أصغرويكون  .  مم ١٤٠  عن  مم ألوعية الضغط اليت يقل قطرها      ٢,٥ مم أو أكثر و    ١٤٠قطرها  

 ١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يقل قطرها عـن          ٥ مم أو أكثر و    ١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها        ١٠ ةاخلاص بالتعبئ 
  . مم٥ "DO NOT REFILL ""ال يعاد امللء"لعالمة احلجم األصغر ويبلغ . مم
وميكـن  ). م(و) ح(و) ز( فيما عـدا    ٤-٧-٢-٢-٦إىل   ٢-٧-٢-٢-٦تطبق العالمات الواردة يف       ٢-٨-٢-٢-٦

حبـروف ال يقـل     " ال يعاد امللء  "وباإلضافة إىل ذلك، توضع عبارة      . برقم دفعة اإلنتاج  ) O(اضة عن الرقم املسلسل     االستع
  . مم٥ارتفاعها عن 

  .٥-٧-٢-٢-٦تنطبق االشتراطات الواردة يف   ٣-٨-٢-٢-٦
المـات  جيوز يف أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء، بسبب حجمها، االستعاضة عن هـذه الع      :مالحظة

  .بوضع بطاقة وسم
يسمح بوضع عالمات أخرى بشرط أن توضع يف مساحات منخفضة اإلجهاد غري اجلدار اجلانيب، وأال                 ٤-٨-٢-٢-٦

  .املطلوبة وعمق يولدان تركزات إجهاد ضارة، وال جيوز أن تتناقض هذه العالمات مع العالمات حبجمتكون 
  وفقاً لنظام األمم املتحدةيدريدية الفلزية منظومات التخزين اهلوضع العالمات على   ٩-٢-٢-٦
 بالعالمـات   ومقروءاً واضحاًتعليماً وفقاً لنظام األمم املتحدة   منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية     ُتعلَّم    ١-٩-٢-٢-٦

ظومات التخـزين   منعلى  ) باخلتم، مثالً، أو بالنقش، أو باخلدش     (ُتثبَّت هذه العالمات بصورة دائمة      و. الواردة قائمتها أدناه  
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وباستثناء رمـز التعبئـة     .  منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية    ، وذلك على كتف أو قمة أو عنق كل من         اهليدريدية الفلزية 
 اليت يكون أصـغر     منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية    مم على    ٥اخلاص باألمم املتحدة، يكون أصغر حجم هلذه العالمات         

 اليت يكون أصغر بعـد      منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية    مم على    ٢,٥ مم أو أكثر، ويكون      ١٤٠ بعد إمجايل هلا مساوياً   
 منظومات التخـزين    مم على  ١٠أما رمز التعبئة اخلاص باألمم املتحدة فيكون أصغر حجم له           .  مم ١٤٠إمجايل هلا أقل من     

  منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية مم على٥مم أو أكثر، و ١٤٠ اليت يكون أصغر بعد إمجايل هلا مساوياً        اهليدريدية الفلزية 
  .  مم١٤٠اليت يكون أصغر بعد إمجايل هلا أقل من 

   :توضع العالمات التالية  ٢-٩-٢-٢-٦

  .  رمز التعبئة اخلاص باألمم املتحدة  )أ(

 أوأو حاويات السوائب املرنة  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر 

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦الفصل 
  ؛)املعيار التقين املستعَمل للتصميم والصنع واالختبار( "ISO 16111"و  )ب(
ماد كما ُيدلّ عليها بالعالمات املميِّزة املوضوعة على        احلرف أو احلروف املميِّزة هلوية بلد االعت      و  )ج(

  يف نظام املرور الدويل؛املركبات ذات احملركات 
العالمة أو الدمغة املميِّزة هلوية هيئة الفحص املسجَّلة لدى السلطة املختصة يف البلد املـرخِّص               و  )د(

  بوضع العالمات؛
  يفصل بينهما شـرطة مائلـة      ) رقمان(مث الشهر   ،  )أربعة أرقام (تاريخ الفحص البدئي، السنة     و  )ه(

  ؛)"/"أي (
  ؛"BAR"  ويليه احلروف "PH"ضغط اختبار الوعاء بالبار، يسبقه احلرفانو  )و(
ويليـه   "RCP"ضغط احلمولة املقدَّر بالبار ملنظومة التخزين اهليدريدية الفلزية، يسبقه احلروف           و  )ز(

  ؛"BARاحلروف 
وإذا كان بلد الصنع غري بلد املوافقة يوضـع         . لدى السلطة املختصة   املسجَّلةعالمة الصانع   و  )ح(

كما ُيدلّ عليهـا بالعالمـات املميِّـزة        قبل عالمة الصانع احلروف املميزة هلوية بلد الصنع،         
وُيفَصل بني عالمـة البلـد      . يف نظام املرور الدويل    املركبات ذات احملركات  املوضوعة على   

   مائلة؛وعالمة الصانع بفسحة أو بشرطة
  الرقم املسلسل الذي وضعه الصانع؛  )ط(
 داللة  "H"يف حالة األوعية الفوالذية أو األوعية املركبة ذات البطانة الفوالذية، يوضع احلرف             و  )ي(

  ؛ )1SO 11114-1:2012انظر املعيار (على مواءمة الفوالذ 
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اريخ االنقضاء، مدلوال عليـه      احملدودة العمر، ت   منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية   يف حالة   و  )ك(
، يفصل بينهما شرطة مائلـة  )رقمان(، مث الشهر )أربعة أرقام( يليها السنة  "FINAL"باحلروف

  )."/"أي (
يسبقه ) و(وضغط االختبار   . أعاله بالتتابع املذكور  ) ه(إىل  ) أ(تظهر عالمات الشهادة املبيَّنة يف البنود         

 .أعاله بالتتابع املذكور) ك(إىل ) ح(تظهر عالمات الصنع املبّينة يف البنود و). ز(مباشرة ضغط احلمولة املقدَّر 

وُيسمح بوضع عالمات أخرى يف املساحات غري اجلدار اجلانيب، بشرط أن يكون ذلك يف املـساحات                  ٣-٩-٢-٢-٦
ه العالمـات مـع     وال جيوز أن تتعارض هـذ     . املنخفضة اإلجهاد، وأن تكون حبجم وعمق ال يسببان تركّزات إجهاد ضارة          

  .العالمات املطلوبة
باإلضافة إىل العالمات املتقدم بياهنا، ُتعلَّم كل منظومة ختزين هيدريدية معدنية مستوفية الشـتراطات                 ٤-٩-٢-٢-٦

  : بالعالمات التالية٤-٢-٢-٦الفحص واالختبار الدوريني املبّينة يف 
اهليئة إجراء الفحص واالختبار الدوريني،     احلرف أو احلروف الدالة على هوية البلد الذي خوَّل            )أ(

يف نظـام املـرور     ذات احملركـات    كما ُيدلّ عليها بالعالمات املميِّزة املوضوعة على املركبات         
 إذا كانت هذه اهليئة معتمـدة لـدى الـسلطة    وال يكون وضع هذه العالمات مطلوباً    . الدويل

  املختصة يف البلد الذي وافق على الصنع؛
  ملسجَّلة للهيئة اليت خوَّلتها السلطة املختصة إجراء الفحص واالختبار الدوريني؛العالمة ا  )ب(
  ، يفصل بينهما خط مائل     )رقمان(، مث الشهر    )رقمان(تاريخ الفحص واالختبار الدوريني، السنة        )ج(

  . السنةلتحديدوجيوز استعمال أربعة أرقام ). "/"أي (
  .املبيَّنوتظهر العالمات املتقدم ذكرها بالتتابع   

 حزم األسطواناتوضع العالمات على   ١٠- ٢- ٢- ٦

  .٧- ٢- ٢- ٦  توضع العالمات على فرادى األسطوانات يف حزم األسطوانات وفقاً للرقم  ١- ١٠- ٢- ٢- ٦
 توضع على حزم األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة عالمات بصورة واضحة ومقـروءة               ٢- ١٠- ٢- ٢- ٦

ختم مثالً أو تنقش    ُتكأن  (وتثبت هذه العالمات بصورة دائمة      . التشغيل والتصنيع  عالمات   ممهورة بشهادة، وكذلك  
ويبلغ احلد األدىن حلجم العالمات، باسـتثناء  . ت بصورة دائمة على إطار حزمة األسطواناتعلى لوحة تثبَّ) أو حتفر 

  . مم١٠ ويكون احلد األدىن حلجم رمز تعبئة األمم املتحدة.  مم٥رمز تعبئة األمم املتحدة، 
  :توضع العالمات التالية  ٣- ١٠- ٢- ٢- ٦

  ؛)ه(و) د(و) ج(و) ب(و) أ( ٢- ٧- ٢- ٢- ٦عالمات الشهادة املبينة يف   )أ(  
والوزن اإلمجايل إلطار احلزمـة     ) ي(و) ط(و) و (٣-٧-٢-٢-٦وعالمات التشغيل املبينة يف       )ب(  

أما ). يبات، والصمامات األسطوانات، واِملشعب، والترك  (ومجيع األجزاء املركبة بصورة دائمة      
، واألستيلني اخلايل   ١٠٠١احلزم املعدة لنقل األستيلني املذاب، املدرج حتت رقم األمم املتحدة           
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، فتحمل الكتلة الفارغة على النحو املبني يف ٣٣٧٤من املذيب، املدرج حتت رقم األمم املتحدة  
 ؛ISO 10961:2010عيار امل من ٢-٤-الفقرة باء

 ).ع(  ، وحسب االقتضاء،)س(و) ن( ٤- ٧- ٢- ٢- ٦صنيع املبينة يف وعالمات الت  )ج(  

  :ترتب العالمات يف ثالث جمموعات  ٤- ١٠- ٢- ٢- ٦
  ؛)ج( ٣-١٠-٢-٢-٦تكون عالمات الصنع هي اجملموعـة العليا وتظهر بالتتابع املبيَّن يف   )أ(  
ـة التشـغيل  ، وعالم )ب( ٣-١٠-٢-٢-٦تضم اجملموعة الوسطى عالمات التشغيل الواردة يف          )ب(  

إن ) ط( ٣-٧-٢-٢-٦ تسبقها عالمـة التشغيل الـواردة يف     ) و( ٣-٧-٢-٢-٦الـواردة يف   
 .كانت األخرية مطلوبة

  ).أ( ٣-١٠-٢-٢-٦ املبني يفبالتتابع تكون عالمات الشهادة هي اجملموعة السفلى وتظهر    )ج(  
  اشتراطات أوعية الضغط اليت ال حتمل أرقام األمم املتحدة  ٣-٢-٦
 تصمم وتـبىن    ،٢-٢-٦أوعية الضغط اليت ال تصمم وتبىن وتفحص وختترب وتعتمد وفقاً الشتراطات              ١-٣-٢-٦

  .١-٢-٦الشتراطات العامة الواردة يف  لوفقاً و،وتفحص وختترب وتعتمد وفقاً ألحكام مدونة تقنية تعترف هبا السلطة املختصة
تعتمد وفقاً ألحكام هذا الفرع ال يوضع عليها رمـز          أوعية الضغط اليت تصمم وتبىن وتفحص وختترب و         ٢-٣-٢-٦

  . تعبئة األمم املتحدة
املعدنية حبيث  االحتياطية  تبىن األسطوانات واألنابيب وأوعية الضغط وحزم األسطوانات وأوعية الضغط            ٣-٣-٢-٦

  :على النحو التايل) ضغط االنفجار مقسوماً على ضغط االختبار(تكون نسبة االنفجار الدنيا 
  ألوعية الضغط القابلة إلعادة امللء،  ١,٥٠  
  .ألوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء  ٢,٠٠  

  .توضع العالمات وفقاً الشتراطات السلطة املختصة يف بلد االستخدام  ٤-٣-٢-٦
 االحتياطيةأوعية الضغط   ٥-٣-٢-٦

 ،ص منها بطريقة مأمونـة    والتخلاالحتياطي  للسماح مبناولة أوعية الضغط املنقولة داخل وعاء الضغط             
 مثـل الـرؤوس     ،سطوانات الضغط أسطوانات أو   األفيما يتصل ب   ال تستخدم خبالف ذلك      اتميكن أن يتضمن التصميم معد    

  .سطوايناملنبسطة، ووسائل الفتح السريعة، والفتحات يف اجلزء اال
ظـاهرة  االحتياطيـة  لضغط وجيب أن تكون التوجيهات املتعلقة باملناولة واالستخدام املأمونني ألوعية ا             

وجيـب أن تـذكر يف شـهادة        . بوضوح يف وثيقة تقدمي الطلب إىل السلطة املختصة، وأن تشكل جزءاً من شهادة االعتماد             
وجيب أيضاً إدراج قائمة مبواد صنع مجيع األجزاء احملتمل         .  االحتياطي االعتماد أوعية الضغط املرخص بنقلها يف وعاء الضغط       

  .اخلطرةمالمستها للبضائع 
  . االحتياطيوجيب أن يسلم الصانع نسخة من شهادة االعتماد إىل مالك وعاء الضغط    
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مبـا يتفـق مـع    االحتياطية وجيب أن حتدد السلطة املختصة عملية وضع العالمات على أوعية الضغط      
تتـضمن  أن  وجيـب   .  يف االعتبار حسب االقتضاء    ٧-٢-٢-٦ مع أخذ أحكام وضع العالمات الواردة يف         ٣-٢-٦ الفقرة

  .لوعاء الضغط االحتياطي وضغط اختبارهالسعة املائية املوضوعة العالمات 
اجلديـدة  االحتياطيـة   على أوعية الضغط    االحتياطية  جيوز تطبيق هذه األحكام املتعلقة بأوعية الضغط          :مالحظة
االحتياطيـة  لى مجيع أوعية الـضغط      ، ما مل يرخص خبالف ذلك، وجيب تطبيقها ع        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١ من   اعتباراً

املعتمدة مبا يتفـق مـع اللـوائح    االحتياطية وجيوز استخدام أوعية الضغط . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين ١من   اجلديدة اعتباراً 
  .الوطنية مبوافقة السلطات املختصة يف البلدان املستخدمة هلا

وخراطيش اخلاليا  ) خراطيش الغاز ( ية للغاز الصغرية احلاو  وعيةاألواشتراطات رذاذات األيروسول      ٤-٢-٦
  لالوقودية احلاوية لغاز مسيَّ

جيري يف  خرطوشة خاليا وقودية الختبار     ختضع كل رذاذة أيروسول مملوءة أو خرطوشة غاز أو          
  .٢- ٤- ٢- ٦للرقم    أو بديل معتمد حلمام املاء وفقا١ً- ٤- ٢- ٦محام مائي ساخن وفقاً للرقم 

  اء الساخناختبار محام امل  ١-٤-٢-٦
تكون درجة حرارة محام املاء ومدة االختبار حبيث يصل الضغط الداخلي إىل الضغط الذي يصل إليـه                   ١-١-٤-٢-٦

 أو خرطوشة الغاز أو خرطوشة       سعة رذاذة األيروسول   ن يف املائة م   ٩٥س إذا مل يتجاوز الطور السائل       ٥٠ºأو  (س  ٥٥ºعند  
 أو خراطيش الغـاز أو      تويات حساسة للحرارة، أو كانت رذاذات األيروسول      وإذا كانت احمل  ). س٥٠º عند   اخلاليا الوقودية 

 ٢٠ مصنوعة من مادة بالستيكية تصبح لينة عند هذه الدرجة، تضبط درجة حرارة احلمـام بـني                  خراطيش اخلاليا الوقودية  
 عنـد درجـة   ٢ ٠٠٠ من كل  أو خرطوشة غاز أو خرطوشة خاليا وقودية      س، ولكن ختترب باإلضافة إىل ذلك رذاذة      ٣٠ºو

  .احلرارة األعلى
 أو خرطوشة الغاز أو خرطوشة اخلاليـا        جيب أال حيدث أي تسرب أو تشوه دائم يف رذاذة األيروسول            ٢-١-٤-٢-٦

 البالسـتيكية    أو خرطوشة الغاز أو خرطوشة اخلاليا الوقودية       ، باستثناء أنه ميكن أن حيدث تشوه لرذاذة األيروسول        الوقودية
  .يطة أال حيدث تسرب منهابسبب الليونة، شر

  الطرائق البديلة  ٢-٤-٢-٦
جيوز، بناًء على موافقة السلطة املختصة، استخدام طرائق بديلة توفر مستوى معادالً من األمان، شريطة                 

  .٣-٢-٤-٢-٦أو  ٢-٢-٤-٢-٦وعند االقتضاء، يف  ،١-٢-٤-٢-٦استيفاء االشتراطات املبينة يف 
  نظام اجلودة  ١-٢-٤-٢-٦

 أو خراطيش الغاز أو خراطيش اخلاليـا        وجود نظام للجودة لدى معبئي رذاذات األيروسوالت      يتعني    
أو خـراطيش الغـاز أو        األيروسوالت وينفذ نظام اجلودة إجراءات تكفل رفض مجيع رذاذات       .  ومنتجي مكوناهتا  الوقودية

  .قل، وعدم تقدميها للنحيدث تسرب فيهااملشوهة أو اليت خراطيش اخلاليا الوقودية 
  :ويشمل نظام اجلودة ما يلي  
  وصف اهليكل التنظيمي واملسؤوليات؛  )أ(
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التعليمات ذات الصلة اليت ستستخدم يف الفحص واالختبار، ومراقبة اجلودة، وضمان اجلودة،            و  )ب(
  وتنفيذ العمليات؛

سجالت للجودة، من قبيل تقـارير الفحـص، وبيانـات االختبـار، وبيانـات املعـايرة                و  )ج(
  اجلودة؛ وشهادات

  مراجعات جتريها اإلدارة لتأمني تشغيل نظام اجلودة على حنو فعال؛و  )د(
  عملية ملراقبة الوثائق ومراجعتها؛و  )ه(
  وسيلة لكشف الرذاذات غري املستوفية للمواصفات؛و  )و(
  برامج للتدريب وأساليب لتأهيل العاملني املعنيني؛و  )ز(
  .تج النهائيإجراءات لضمان عدم وجود عطب يف املنو  )ح(
وتكفل هذه التدقيقات أن يكون النظـام       .  وتدقيقات دورية مقنعة للسلطة املختصة     بدئيوجيرى تدقيق     

  .وُتخطر السلطة املختصة مسبقاً بأي تعديل ُيتوخى إجراؤه يف النظام املتفق عليه. املتفق عليه ُمرضياً وفعاالً، وأن يظل كذلك
  رذادات األيروسول  ٢-٢-٤-٢-٦
  اختبارات الضغط واإلحكام اليت ختضع هلا رذاذات األيروسول قبل ملئها  ١-٢-٢-٤-٢-٦

ختضع كل رذاذة أيروسول فارغة لضغط يساوي أو يتجاوز احلد األقصى املتوقع يف الرذاذات اململـوءة        
 يقـل   وال).  س ٥٠º يف املائة من سعة رذاذة األيروسـول عنـد           ٩٥س إذا مل يتجاوز الطور السائل       ٥٠ºأو  (س  ٥٥ºعند  
دليالً علـى التـسرب مبعـدل يـساوي         أيروسول ي فإذا أظهرت أية رذاذة     . الضغط عن ثلثي الضغط املصمم للرذاذات      هذا
  . عند ضغط االختبار، أو أظهرت تشوهاً أو عيباً آخر، وجب رفضها ١-ث. ١ مليبار ٢-١٠ × ٣,٣يتجاوز  أو
  اختبار رذاذات األيروسول بعد ملئها  ٢-٢-٢-٤-٢-٦

ة امللء، يتحقق القائم بعملية امللء من مالءمة ضبط جهاز التغضني ويتأكد من استخدام املادة               قبل عملي   
  . الدافعة احملددة يف املواصفات

ويكون جهاز كشف التسرب حساساً مبا يكفـي        . وتوزن كل رذاذة مملوءة، وختضع الختبار اإلحكام        
  . س٢٠º عند ١- ث.١ مليبار ٣-١٠ × ٢,٠ليكشف على األقل معدل تسرب مقداره 

  .وُترفض أية رذاذة تكشف عن تسرب أو تشوه أو وزن زائد  
  خراطيش الغاز وخراطيش اخلاليا الوقودية  ٣-٢-٤-٢-٦
  اليت ختضع هلا خراطيش الغاز وخراطيش اخلاليا الوقوديةاختبارات الضغط   ١-٣-٢-٤-٢-٦

و يتجـاوز احلـد      لضغط اختبار يساوي أ    يةختضع كل خرطوشة غاز أو خرطوشة خاليا وقود       
 يف املائة من سعة الوعاء      ٩٥  س إذا مل يتجاوز الطور السائل     ٥٠ºأو  (س  ٥٥ºاألقصى املتوقع يف األوعية اململوءة عند       

 وجيب أن ال يقل     يةاليا الوقود اخلوضغط االختبار هذا هو الضغط احملدد خلرطوشة الغاز أو خرطوشة           ). س٥٠ºعند  
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فإذا أظهرت أية خرطوشة غاز أو خرطوشـة خاليـا     . يةاليا الوقود اخل أو خراطيش    عن ثلثي الضغط املصمم خلراطيش الغاز     
 عند ضغط االختبار، أو أظهرت تشوهاً       ١-ث. ١ مليبار   ٢-١٠ × ٣,٣وقودية دليالً على التسرب مبعدل يساوي أو يتجاوز         

 .أو عيباً آخر، وجب رفضها

  الوقودية ز أو خراطيش اخلاليااختبارات اإلحكام اليت ختضع هلا خراطيش الغا  ٢-٣-٢-٤-٢-٦
إن (قبل عملية امللء وإحكام اإلغالق، يتأكد املسؤول عن امللء من إغالق مجيع وسـائل اإلغـالق                   

  .ومعدات اإلحكام املرتبطة هبا بشكل مالئم ومن استخدام الغاز احملدد) وجدت
لة الغاز الصحيحة    حتتوي على كت   يةوجيب التحقق من أن كل خرطوشة غاز أو خرطوشة خاليا وقود            

ويكون جهاز كشف التسرب حساساً مبا يكفي ليكشف على األقـل معـدل تـسرب               . ومن أهنا ختضع الختبار اإلحكام    
  .س٢٠º عند ١-ث. ١ مليبار ٣-١٠ × ٢,٠ مقداره

 ال تتطابق فيها كتلة الغاز مع احلـدود املـصرح   يةوُترفض أي خرطوشة غاز أو خرطوشة خاليا وقود     
  . تظهر دليالً على تسرب أو تشوهعنها للكتلة أو

 األيروسـوالت   ٢-٤-٢-٦ و ١-٤-٢-٦رهناً مبوافقة السلطة املختصة، ال ختضع لألحكام املبينة يف            ٣-٤-٢-٦
  :قيد الشروط التاليةضاراً يف اختبار محام املاء الساخن، وذلك تأثّرا واألوعية الصغرية اليت يشترط تعقيمها ولكنها قد تتأثر 

   على غازات غري هلوبة وإماأن حتتوي  )أ(
حتتوي على مواد أخرى من مكوِّنات املنتجات الصيدلية ألغراض طبية أو طبية بيطرية أو              '١'

  ما شابه من األغراض؛
  أو حتتوي على مواد أخرى مستعملة يف سياق إنتاج املنتجات الصيدلية؛  '٢'
  ا شابه؛أو ُتستعمل يف التطبيقات الطبية أو الطبية البيطرية أو م  '٣'

وحتقيق مستوى مكافئ من السالمة يف استعمال الصانع طرائق بديلة لكشف التسرب ومقاومة               )ب(
 ٢٠٠٠ يف   ١الضغط، مثل الكشف باِهلليوم ومحام املاء الساخن على عّينة إحصائية ال تقل عن              

  من كل دفعة إنتاجية؛ 
 سـلطة إدارة     ُتصَنع حتت إشراف   أعاله، أن ‘ ٢‘و‘ ١‘) أ(ل خبصوص املنتجات الصيدلية وفقاً     و  )ج(

اليت أقرهتا منظمـة الـصحة   ؛ وأن ُتتَّبع يف صنعها مبادئ املمارسة الصناعية اجليدة        صحية وطنية 
(WHO)العاملية 

  .، إذا اقتضت السلطة املختصة ذلك)٢(
  

 ـــــــــــــــ

)٢(  WHO Publication: "Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: 

Good manufacturing practices and inspection. 
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  ٣-٦ الفصل
  املعدية  وادامل عبوات واختبار بناء اشتراطات
  ٢-٦ الشعبة املدرجة يف "ألف"من الفئة 

  عموميات  ١-٣-٦
  ."ألف"تنطبق اشتراطات هذا الفصل على العبوات اليت يقصد منها نقل املواد املعدية من الفئة   ١-١-٣-٦
  العبواتب املتعلقة االشتراطات  ٢-٣-٦
على أساس العبوات اجلاري استخدامها حالياً على        الفرعوضعت االشتراطات املتعلقة بالعبوات يف هذا         ١-٢-٣-٦

 خمتلفةومراعاة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فإنه ال اعتراض على استخدام عبوات ذات مواصفات             . ٤-١-٦دد يف   النحو احمل 
عن املواصفات املوضحة يف هذا الفصل شريطة أن تكون فّعالة على نفس القدر، ومقبولة لدى السلطات املختصة وقادرة على         

 عن الطرائق املبينة يف هذه الالئحة شـريطة أن          ختتلفول طرائق اختبار    وميكن قب . ٥-٣-٦اجتياز االختبارات املوصوفة يف     
  . تكون مكافئة هلا

تصنع العبوات وختترب مبوجب برنامج للتأكد من اجلودة تقبله السلطة املختصة بغية ضمان استيفاء كل                 ٢-٢-٣-٦
  .عبوة االشتراطات املبينة يف هذا الفصل

 - العبـوة    " وعنوان ISO 16106:2006 برقم  لتوحيد املقاييس،  ة الدولي مةاملنظ الذي وضعته    املعيارإن    :مالحظة
 مبـادئ   -  والعبوات الكبرية    (IBCs) عبوات البضائع اخلطرة واحلاويات الوسيطة للسوائب        - طرود النقل للبضائع اخلطرة     

   .يوفر توجيهات مقبولة لإلجراءات اليت ميكن اتباعها" ISO 9001لتطبيق 
و العبوات واملوزعون التالون معلومات عن اإلجراءات اليت تتبع ووصفاً ألنواع وأبعاد وسائل     يقدم صانع   ٣-٢-٣-٦

وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون الطرود، حبالتها املقدمة للنقل، قادرة على             ) مبا يف ذلك احلشايا املطلوبة    (اإلغالق  
  .  اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصل

  وز تسمية أنواع العبواترم  ٣-٣-٦
  .٧-٢-١-٦ترد رموز تسمية العبوات يف   ١-٣-٣-٦
 على عبوة خاصة مطابقة لالشـتراطات  "U"ويدل احلرف .  رمز العبوة"W" أو "U"جيوز أن يلي احلرفان      ٢-٣-٣-٦

 إليه الرمز، فإهنـا   على أن العبوة، على الرغم من أهنا من النوع نفسه الذي يشري    "W"ويدل احلرف   . ٦-١-٥-٣-٦الواردة يف   
  .١-٢-٣-٦ وتعترب مكافئة هلا مبوجب االشتراطات الواردة يف ٤-١-٦ عن املواصفات املبينة يف خمتلفةتصنع وفقاً ملواصفات 

  وضع العالمات   ٤-٣-٦
تدل العالمات املوضوعة على أن العبوة اليت حتملها تنتمي إىل منوذج تصميمي اجتاز االختبار بنجـاح،            :١مالحظة 

  . وأهنا تستويف اشتراطات هذا الفصل اليت تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستخدامها
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القصد من وضع العالمات هو مساعدة منتجي العبوات ومن يقومون بتجديدها واستخدامها ونقلـها                :٢مالحظة 
  . وكذلك السلطات التنظيمية

الختبار، إخل، وقد يتطلب األمر إيالء مزيد مـن         ال تقدم العالمات دائماً تفاصيل كاملة عن مستويات ا          :٣مالحظة 
االعتبار هلذه املستويات، وذلك مثالً عن طريق الرجوع إىل شهادة االختبار، أو تقارير االختبار، أو سجل العبـوات الـيت                    

  .اجتازت االختبار بنجاح
 وموضـوعة يف مكـان   حتمل كل عبوة يعتزم استخدامها وفقاً هلذه الالئحة عالمات مستدمية ومقروءة    ١-٤-٣-٦

 كغ تظهر العالمات    ٣٠ويف حالة العبوات اليت تتجاوز كتلتها اإلمجالية        . وحبجم مناسبني للعبوة حبيث تسهل رؤية العالمات      
 مم، ولكن ال يقـل  ١٢وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام والرموز عن . أو نسخ مكررة منها على قمة العبوة أو على جانبها      

وتكون ذات حجـم مناسـب يف حالـة         .  كغ أو أقل   ٣٠ لتراً أو    ٣٠ حالة العبوات اليت تبلغ سعتها        مم يف  ٦ارتفاعها عن   
  . كغ أو أقل٥ لترات أو ٥العبوات اليت تبلغ 

  :٥-٣-٦ والفرع الفرعتوضع العالمات التالية على العبوة اليت تستويف اشتراطات هذا   ٢-٤-٣-٦

  .  رمز األمم املتحدة للتعبئة  )أ(

أو أو حاويات الـسوائب املرنـة         هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة         ال يستخدم   
متتثل لالشتراطات ذات الـصلة الـواردة يف        الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر        

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦الفصل 
  ؛٢-١-٦ الفقرة الرمز الذي يعني نوع العبوة وفقاً الشتراطات  )ب(
  ؛"٢-٦الرتبة  ""CLASS 6-2"عبارة   )ج(
  آخر رقمني من سنة تصنيع العبوة؛  )د(
ملركبـات ذات   املوضوعة على ا  الدولة اليت رخصت ختصيص العالمة، اليت تبينها العالمة املميزة            )ه(

  املرور الدويل؛نظام احملركات يف 
  عبوة حسبما حتدده السلطة املختصة؛اسم الصانع أو غري ذلك من العالمات املميزة لل  )و(
 مباشرة بعد الرمـز  "U"رف احل يلزم إدراج ٦-١-٥-٣-٦يف العبوات اليت تستويف اشتراطات     )ز(

  . أعاله) ب(املطلوب يف البند 
؛ وكل عالمة من العالمات اليت يلزم       )ز(إىل  ) أ (٢-٤-٣-٦يطبق وضع العالمات بالتسلسل املبني يف         ٣-٤-٣-٦

هذه الفقرة الفرعية جيب أن تكون منفصلة عن األخرى بصورة واضحة، على سبيل املثال، بوضع شرطة مائلة   وضعها مبوجب   
  .٤-٤-٣-٦وعلى سبيل املثال، انظر . أو ترك مسافة، كيما يسهل التعرف عليها

وتوضع أية عالمة إضافية ترخص هبا سلطة خمتصة حبيث تبقى أجزاء العالمة مميزة على الوجه الصحيح                  
  . ١-٤-٣-٦سبما هو وارد يف ح

u  
n 
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  أمثلة العالمات   ٤-٤-٣-٦

          4G/CLASS 6.2/06    د(و) ج(و) ب(و) أ (٢-٤-٣-٦حسبما هو وارد يف (  
      S/S-9989-ERIKSSON   و( و)ه (٢-٤-٣-٦حسبما هو وارد يف(  

  اشتراطات اختبارات العبوات   ٥-٣-٦
  أداء االختبارات وتواترها  ١-٥-٣-٦
وفقاً لإلجـراءات الـيت      الفرع النموذج التصميمي لكل عبوة على النحو املنصوص عليه يف هذا            خيترب  ١-١-٥-٣-٦

  .حددهتا السلطة املختصة
 كل منوذج تصميمي للعبوات أن جيتاز بنجاح االختبارات املوصوفة يف هـذا الفـصل قبـل                  يف جيب  ٢-١-٥-٣-٦

 وحجمها واملواد اليت تصنع منها ومسكها وطريقة التصنيع وحيدد النموذج التصميمي للعبوة حسب تصميم صنعها. استخدامها
 عن النموذج التصميمي إال     ختتلفكما يشمل ذلك العبوات اليت ال       . والتعبئة، ولكن جيوز أن يشمل معاجلات شىت لسطحها       

  .أقل يف أن ارتفاعها
  .صةتكرر االختبارات على عينات من اإلنتاج على فترات حتددها السلطة املخت  ٣-١-٥-٣-٦
  .تكرر االختبارات بعد كل تعديل يغري تصميم صنع العبوة أو املواد اليت تصنع منها أو طريقة تصنيعها  ٤-١-٥-٣-٦
 إال بصورة طفيفـة عـن       ختتلفجيوز للسلطة املختصة أن تسمح باالختبار االختياري للعبوات اليت ال             ٥-١-٥-٣-٦

أوزان صافية أقل لألوعية األولية؛ ولعبوات مثل األسطوانات والصناديق         منوذج مت اختباره، على سبيل املثال، أحجام أصغر أو          
  .تكون أبعادها اخلارجية أصغر قليالً

 جتميع األوعية األولية ألي منوذج داخل عبوة ثانوية ونقلها بدون اختبار يف العبوة اخلارجية الصلبة                جيوز  ٦-١-٥-٣-٦
  :بالشروط التالية

 مع وجـود    ٢-٢-٥-٣-٦الصلبة بنجاح االختبار املنصوص عليه يف       أن جتتاز العبوة اخلارجية       )أ(
  ؛) مثالً،زجاجكال(أوعية أولية سهلة الكسر 

ال يتجاوز إمجايل الوزن الكلي جملموع األوعية األولية نصف الوزن اإلمجايل لألوعيـة األوليـة                 )ب(
  أعاله؛) أ( يف املشار إليهاملستخدمة يف اختبار السقوط 

مواد التوسيد فيما بني األوعية األولية وبني األوعية األولية وخارج العبوة الثانويـة             ال يقل مسك      )ج(
عن السمك املناظر يف العبوة اليت اختربت أصالً؛ ويف حالة اسـتخدام وعـاء أويل واحـد يف                  
االختبار األصلي، ال يقل مسك التوسيد بني األوعية األولية عن مسك التوسيد بني خارج العبوة               

ويف حالة استخدام أوعية أوليـة أقـل أو أصـغر           . ة والوعاء األويل يف االختبار األصلي     الثانوي
 إضـافية    توسيد ، توضع مواد  )باملقارنة مع األوعية األولية اليت استخدمت يف اختبار السقوط        (

  كافية مللء الفراغات؛ 

u 
n 
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ويعتمد .  وهي فارغة  ٦-٥-١-٦جتتاز العبوة اخلارجية الصلبة بنجاح اختبار التنضيد املبني يف            )د(
الوزن اإلمجايل للعبوات املتماثلة على الوزن الكلي للعبوات اليت استخدمت يف اختبار الـسقوط         

  أعاله؛) أ(املبني يف 
يف حالة األوعية األولية اليت حتتوي على سوائل، توضع كمية من املواد املاصة كافية المتصاص                 )ه(

  ؛ األولية من السوائل األوعيةحمتوىكامل 
إذا كان من املعتزم أن حتتوي العبوة اخلارجية الصلبة على أوعية أولية للسوائل ومل تكن مانعـة                   )و(

للتسرب، أو كان من املعتزم أن حتتوي على أوعية أولية للمواد الصلبة ومل تكن مانعة للتنخيل،                
نة مانعة  وجب توفري وسيلة الحتواء أي حمتويات سائلة أو صلبة يف حالة التسرب يف شكل بطا              

  للتسرب أو كيس من البالستيك أو أي وسيلة أخرى فعالة لالحتواء؛
، توضع عالمات على العبـوات      )و(إىل  ) أ (٢- ٤- ٣- ٦باإلضافة إىل العالمات املبينة يف        )ز(

  ).ز (٢- ٤- ٣- ٦وفقاً للبند 
، أن العبوات املنتجـة     جيوز للسلطة املختصة طلب إثبات، عن طريق إجراء اختبارات وفقاً هلذا الفرع             ٧-١-٥-٣-٦

  .بأرقام مسلسلة مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي
ميكن أن جترى، مبوافقة السلطة املختصة، عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج   ٨-١-٥-٣-٦

  .االختبارت
   إعداد العبوات لالختبار   ٢-٥-٣-٦
ما لو كانت يف حالة النقل، ولكن يستعاض عن املـادة املعديـة الـسائلة أو         جتهز عينات كل عبوة ك      ١-٢-٥-٣-٦

 ٩٨وميأل الوعاء األويل إىل ما ال يقل عن         . مانع للتجمد /س مباء ١٨º-اجلامدة مباء أو، حني تكون درجة التكييف حمددة عند        
  . يف املائة من سعته

 لالختبـار   ٠,٩٥دىن للوزن النوعي مقداره     حملول مانع للتجمد حبد أ    /املاء"يشمل  " املاء"مصطلح    :مالحظة
  ". س١٨º- عند درجة 
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  االختبارات وعدد العينات الالزمة  ٢-٢-٥-٣-٦
  االختبارات الالزمة ألنواع العبوات

  االختبارات الالزمة  )أ(نوع العبوة
  الوعاء األويل

  رذاذ املاء
٥-٣-٦-
١-٦-٣  

التكييف 
  البارد

٥-٣-٦-
٢-٦-٣ 

  قوطالس
٣-٥-٣-٦ 

  السقوط اإلضايف
٣-٦-٣-٥-٣-٦

  االنثقاب
٣-٦-
٤-٥  

  التنضيد
العبوة اخلارجية   ٦-٥-١-٦

  الصلبة
مواد 
 بالستيكية

مواد 
  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات عدد العينات عدد العينات  أخرى

صندوق خشب   ٢  ١٠  ٥  ٥    ×
  ٢  ٥  صفر  ٥  ×    رقائقي

أسطوانة خشب   ٢  ٦  ٣  ٣    ×
  ٢  ٣  صفر  ٣  ×    رقائقي

  صندوق بالستيك  ٢  ٥  ٥  صفر    ×
  ٢  ٥  ٥  صفر  ×  
تنكة /وانةأسط  ٢  ٣  ٣  صفر    ×

  ٢  ٣  ٣  صفر  ×    بالستيكية
صناديق من مواد   ٢  ٥  ٥  صفر    ×

  ٢  ٥  صفر  صفر  ×    أخرى
/ أسطوانات  ٢  ٣  ٣  صفر    ×

تنكات من مواد 
  أخرى

  ٣  صفر  صفر  ×  

الزم على عينة واحدة
عندما يكون القصد
من العبوة أن تعبـأ

  .بثلج جاف

٢  

الزم علــى ثــالث
عينات عندما يكون
االختبار على عبـوة
توضع عليها عالمة

"U"حسبما هو مبني 
 ٦-١-٥-٣-٦ يف

اليت تتعلق باألحكام
  .احملددة

  .مادهتاوخصائص فئات العبوات ألغراض االختبار وفقاً لنوع العبوة " نوع العبوة"حيدد   )أ(

 للعطبيف احلاالت اليت يكون فيها الوعاء األويل مصنوعاً من مادتني أو أكثر، حتدد املادة األكثر عرضة                   :١مالحظة 
  .نوع االختبار املناسب

  .ال تؤخذ مادة العبوات الثانوية يف االعتبار عند اختيار االختبار أو التكييف لالختبار  :٢مالحظة 
  : الستخدام اجلدولتوضيح  
العبوة الالزم اختبارها تتألف من صندوق خارجي مصنوع من اخلشب الرقائقي مع وعـاء              إذا كانت     

 تكييفقبل اإلسقاط وجيب    ) ١-٦-٣-٥-٣-٦انظر  (أويل من البالستيك، جيب أن ختضع مخس عينات الختبار رذاذ املاء            
 جاف جيب   جبليدأن تعبأ   وإذا كان القصد من العبوة      . قبل اإلسقاط ) ٢-٦-٣-٥-٣-٦انظر  (س  ١٨º- حلالةمخس أخرى   

  . ٣-٦-٥-٣-٦ وفقاً ملا هو مبني يف التكييفأيضاً إسقاط عينة واحدة أخرى مخس مرات بعد 
وفيما يتعلق بـالعبوات    . ٤-٥-٣-٦ و ٣-٥-٣-٦ختضع العبوات املعدة للنقل لالختبارات املبينة يف          

ملواد األخرى املماثلة اليت ميكن أن يتأثر أداؤهـا بـسرعة          الواردة يف اجلدول باخلشب الرقائقي أو با       العناوين تتعلقاخلارجية،  
بالرطوبة؛ واملواد البالستكية اليت ميكن أن تصاب باهلشاشة عند درجة حرارة منخفضة؛ واملواد األخرى مثل الفلـزات الـيت                   

  . يتأثر أداؤها بالرطوبة أو درجة احلرارة ال
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  اختبار السقوط  ٣-٥-٣-٦
قوط احلر من ارتفاع تسعة أمتار على سطح غري مرن وأفقي وضخم وصلب وفقاً ملا               ختضع العينات للس    ١-٣-٥-٣-٦

  .٤-٣-٥-١-٦هو وارد يف 
  :عندما تكون العينات يف شكل صندوق جيب إسقاط مخس منها بالتتابع يف االجتاهات التالية  ٢-٣-٥-٣-٦

  منبسطة على القاعدة؛  )أ(
  منبسطة على القمة؛  )ب(
  ؛منبسطة على أطول جانب  )ج(
  منبسطة على أقصر جانب؛  )د(
  .على ركن  )ه(

  :عندما تكون العينات يف شكل أسطوانة؛ جيب إسقاط ثالث منها بالتتابع يف االجتاهات التالية  ٣-٣-٥-٣-٦
  مائلة على احلافة العليا حبيث يكون مركز الثقل واقعاً فوق نقطة االرتطام مباشرة؛  )أ(
  مائلة على احلافة السفلى؛  )ب(
  .طة على اجلانبمنبس  )ج(

، أال  حراكية هوائية وعلى الرغم من أنه جيب إطالق العينة يف االجتاه الالزم، فإنه من املقبول، ألسباب                 ٤-٣-٥-٣-٦
  .حيدث االرتطام يف ذلك االجتاه

اليت حتميهـا   ) األوعية األولية ( تسرب من الوعاء األوىل      حيدثجيب، بعد تتابع السقوط املناسب، أال         ٥-٣-٥-٣-٦
  .املاصة يف العبوة الثانوية/اد التوسيدمو
  اإلعداد اخلاص لعينة التجربة اليت ختضع الختبار السقوط  ٦-٣-٥-٣-٦
   اختبار رذاذ املاء- الكرتون الليفي  ١-٦-٣-٥-٣-٦
جيري إخضاع العينة لرذاذ ماء حياكي التعرض لسقوط        : الكرتون الليفي العبوات اخلارجية املصنوعة من        

  . ١-٣-٥-٣-٦وختضع بعد ذلك لالختبار املبني يف . تقريباً يف الساعة ملدة ساعة واحدة على األقل سم ٥مطر قدره 
   التكييف البارد-املواد البالستيكية   ٢-٦-٣-٥-٣-٦
ختفض درجة حرارة عينة االختبـار      : األوعية األولية أو العبوات اخلارجية املصنوعة من البالستيك          

 دقيقة من إبعادها عن ذلك اجلو ختضع لالختبار         ١٥ ساعة وخالل    ٢٤ لفترة ال تقل عن      س أو أقل  ١٨º- وحمتوياهتا إىل   
  . ساعات٤ جاف، ختفض فترة التكييف إىل جليد العينة حتتوي على وكلما كانت. ١- ٣- ٥- ٣- ٦املبني يف 

   اختبار سقوط إضايف- جاف جليدالعبوات املعتزم أن حتتوي على   ٣-٦-٣-٥-٣-٦
 باإلضافة إىل  جاف، جيب أن جيرى عليها اختبار        جليدد من العبوة أن حتتوي على        يكون املقصو  عندما   
وختزن عينة واحدة إىل أن . ، حسبما ينطبق٢-٦-٣-٥-٣ أو ١-٦-٣-٥-٣-٦يف أو ، ١-٣-٥-٣-٦الختبار احملدد يف ا

  .  العبوةتعطّلؤدي إىل  اليت من األرجح أن ت٢-٣-٥-٣-٦ اجلاف مث تسقط يف أحد االجتاهات املوصوفة يف اجلليديذوب 
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  االنثقاباختبار   ٤-٥-٣-٦
   كغ أو أقل٧العبوات اليت تبلغ كتلتها اإلمجالية   ١-٤-٥-٣-٦
 كغ على األقل،    ٧ويسقط قضيب فوالذي أسطواين تبلغ كتلته       .  العينات على سطح صلب منبسط     توضع   

، إسقاطاً عمودياً حتت تأثري ثقلـه  )١-٣-٦انظر الشكل  ( مم٦ مم وال يتجاوز نصف قطر حروف طرف التصادم        ٣٨وقطره  
وتوضع عينة واحدة على قاعدهتا، وتوضع عينة ثانيـة يف  . من ارتفاع متر واحد يقاس من طرف التصادم إىل سطح تصادم العينة       

. األويلويف كل حالة، يوجه القضيب الفوالذي حبيث يصطدم مع الوعـاء           . اجتاه عمودي على االجتاه املستخدم يف العينة األوىل       
  ؛)األوعية األولية ( األويلوعقب كل تصادم ميكن قبول اختراق العبوة الثانوية بشرط أال حيدث أي تسرب من الوعاء

   كغ٧العبوات اليت تتجاوز كتلتها اإلمجالية   ٢-٤-٥-٣-٦
ويوضع القضيب عموديا على سـطح صـلب        .  العينات على طرف قضيب فوالذي أسطواين      تسقط   

وخيـرج  . )١-٣-٦انظـر الـشكل    ( مم٦ مم وال يتجاوز نصف قطر حروف الطرف العلوي ٣٨ره  ويكون قط . منبسط
والسطح اخلارجي للعبوة اخلارجيـة     ) األوعية األولية (القضيب من السطح مسافة ال تقل عن املسافة بني مركز الوعاء األويل             

أن يكون وجهها العلوي يف االجتـاه األكثـر   وتسقط عينة واحدة إسقاطاً عموديا حراً على .  مم٢٠٠ويكون حدها األدىن   
وتسقط عينة ثانية من نفس االرتفاع يف اجتاه عمودي على          . اخنفاضاً من ارتفاع متر واحد يقاس من قمة القضيب الفوالذي         

 الوعاء  ويف كل حالة، توجه العبوة حبيث يكون القضيب الفوالذي قادراً على اختراق           . االجتاه املستخدم يف حالة العينة األوىل     
  .وعقب كل تصادم، يكون نفاذه يف العبوة الثانوية مقبوالً شريطة أال حيدث أي تسرب). األوعية األولية(األويل 

  ١-٣-٦الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Radius ≤ 6mm 

Dimensions In millimetres 
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  تقرير االختبار  ٥-٥-٣-٦
  :لعبوةالختبار يشتمل على البيانات التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي اعن تنائج اتقرير خطي يصاغ   ١-٥-٥-٣-٦

  اسم وعنوان مرفق االختبار؛  -١
  اسم وعنوان مقدم الطلب؛  -٢
  لتقرير االختبار؛مميِّز وحيد   -٣
  التقرير؛تاريخ تاريخ االختبار و  -٤
  صانع العبوة؛  -٥
، مبـا يف    .)إخلمثل األبعاد، املواد، وسائل اإلغالق، السمك       (وصف النموذج التصميمي للعبوة       -٦

صـف علـى رسـم      ، وجيوز أن يـشتمل الو     )لتشكيل بالطرق مثل ا (ذلك أسلوب الصناعة    
  ؛)صور(أو صورة /و) رسومات(

  السعة القصوى؛   -٧
  حمتويات االختبار؛  -٨
  أوصاف االختبار ونتائجه؛  -٩

  . الرمسية صاحب التوقيعوصفةيوقع تقرير االختبار مع بيان اسم   -١٠
بوة قد أعدت للنقل واختربت وفقـاً لالشـتراطات   جيب أن يشتمل تقرير االختبار على بيانات بأن الع     ٢-٥-٥-٣-٦

وتتاح نسخة مـن تقريـر   . املناسبة يف هذا الفصل، وأن استخدام طرائق أو مكونات عبوة تعبئة أخرى قد جتعلها غري صاحلة         
  . االختبار للسلطة املختصة
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  ٤-٦الفصل 
   املواد املشعةاشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود 

  حمجوزة  ١-٤-٦
  اشتراطات عامة  ٢-٤-٦
ضـافة إىل ذلـك   إلوبا. تلته وحجمه وشكله حبيث ميكن نقله بسهولة وأمان  من حيث ك  يصمم الطرد     ١-٢-٤-٦

  .يصمم الطرد حبيث ميكن تأمينه بطريقة مناسبة داخل أو فوق وسيلة النقل أثناء الرحلة
لطرد عند استخدامها بالطريقة املقررة     بة على ا  ركّاملرفع  ال تتعطّل مرابط يكون التصميم مناسباً حبيث ال        ٢-٢-٤-٦

وتراعى يف التـصميم    . تعطلت مرابط الرفع  هلا، وأن يظل الطرد قادراً على استيفاء االشتراطات األخرى يف هذه الالئحة إذا              
  .سلوب النتشأعوامل األمان املناسبة لتغطية الرفع ب

ميكن اسـتخدامها لرفـع الطـرد    ورجي  أخرى تضاف إىل سطح الطرد اخلا     أشياءأي  املرابط و تصمم    ٣-٢-٤-٦
ها أو التصرف فيها بأي أسلوب آخر       نزع من   ميكّن، أو   ٢-٢-٤-٦تحمل كتلته وفقاً لالشتراطات املبينة يف       تصميما جيعلها ت  

  .جيعل استخدامها غري ممكن أثناء النقل
 النتوءات وميكن أن    وتصقل ليكون سطحها اخلارجي خالياً من      عبواتال تصمم    عملياً، مكانقدر اإل بو  ٤-٢-٤-٦
  . التلوث بسهولةازال عنهُي
  .يصمم السطح اخلارجي للطرد بطريقة حتول دون جتمع املياه واحتجازها عملياً، قدر اإلمكانبو  ٥-٢-٤-٦
  . من أمان الطردصنتقيال  ه أنكون جزءاً منيضاف إىل الطرد وقت النقل وال ي شيءأي جيب يف   ٦-٢-٤-٦
 قد حيصل يف ظروف النقـل       هتزازي أو رنني ا   هتزاز على حتمل تأثري أي تسارع أو ا       يكون الطرد قادراً    ٧-٢-٤-٦
وعلى وجه  . األوعية أو املساس بسالمة الطرد ككل     خمتلف   املركبة على    غالق اإل وسائلأي من   احلط من فعالية     دون   ،ةعاديال

 تضمن عدم ارختائها أو انفكاكهـا بـصورة    التثبيت بطريقةوسائل وغريها من واملسامري امللولبة تصمم الصواميل   ،اخلصوص
  .عفوية حىت ولو استخدمت مراراً

تكون املواد اليت تصنع منها الطرود وكل عنصر أو مركب من عناصرها ومركباهتا متوافقة فيزيائياً وكيميائيـاً                   ٨-٢-٤-٦
  .ويؤخذ يف االعتبار سلوكها لدى التعرض لإلشعاع. فيما بينها ومع احملتوى املشع

  . التشغيل غري املرخص بهمحاية متنعة املشعحتمى مجيع الصمامات اليت ميكن من خالهلا أن تتسرب احملتويات   ٩-٢-٤-٦
 يف ظروف   تواجهاحمليطة اليت غالباً ما     والضغوط  تؤخذ يف االعتبار لدى تصميم الطرد درجات احلرارة           ١٠-٢-٤-٦

  .ةعاديالنقل ال
وعندما حيتـوي   الكايف ليضمن، يف ظل ظروف النقل العادية        يصمم الطرد حبيث يوفر التدريع        ١١-٢-٤-٦

الحتوائها، عدم جتاوز مستوى اإلشعاع عند أي نقطـة مـن             الطرد على أقصى حد من احملتويات املشعة اليت صمم        
، حسب االقتضاء، ١١- ١- ٩- ١- ٤ و١٠- ١- ٩- ١- ٤ و٢- ١- ٤- ٢- ٧- ٢  السطح اخلارجي للطرد القيم املبينة يف

 . يف االعتبار٢- ١- ٣- ٢- ٧و) ب( ٣- ٣- ٨- ١- ٧مع أخذ ما ورد يف 
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 املواد املشعة اليت هلا خصائص خطرية أخرى تؤخذ تلك اخلصائص يف االعتبار لدى تـصميم                يف حالة و  ١٢-٢-٤-٦
  .٥-١-٩-١-٤ و٢-٣-٠-٢، و١-٣-٠-٢الطرد؛ انظر 

، ووصـفاً ألنـواع     الواجب اّتباعها  التالون معلومات عن اإلجراءات      ها وموزعو  العبوات يقدم صانعو   ١٣-٢-٤-٦
وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون العبوات كما هي مقدمـة            ) املطلوبةاحلشايا  مبا يف ذلك    (وأبعاد وسائل اإلغالق    

  .للنقل قادرة على اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصل
  اًاشتراطات إضافية للطرود املنقولة جو  ٣-٤-٦
 عندما تبلغ درجة س٥٠º لقابلة للتأثر درجة حرارة السطوح ازال تتجاو، اًتنقل جويف حالة الطرود اليت   ١-٣-٤-٦
  .بدون أخذ التعرض ألشعة الشمس يف االعتبارس ٣٨º ةرارة احمليطاحل
 بشكل يسمح باحلفاظ على سالمة احملتوى إذا ما تعرضت تلك الطـرود             جواًتصمم الطرود اليت تنقل       ٢-٣-٤-٦

  .س٥٥º+وس ٤٠º-ح بني لدرجات حرارة حميطة تتراو
فقدان أو تشتت احملتويات املشعة من      ، بدون   قادرة جواً يت تنقل  الطرود احلاوية للمواد املشعة ال     تكون  ٣-٣-٤-٦

 ٩٥ على حتمل ضغط داخلي يولد فرقاً يف الضغط ال يقل عن ضغط التشغيل الطبيعي األقصى مضافاً إليه                   ،منظومة االحتواء 
  .كيلوباسكال

  ت للطرود املستثناةاشتراطا  ٤-٤-٦
ـ           باإلضـافة إىل    ٢-٤-٦يف االشـتراطات املبينـة يف       ستوتصمم الطرود املستثناة على النحو الذي ي
  . فيما لو شحنت جوا٣ً-٤-٦االشتراطات املبينة يف 

  اشتراطات للطرود الصناعية  ٥-٤-٦
جيب ، و٢-٧-٤-٦ ويف ٢-٤-٦ االشتراطات املبينة يف IP-3 وIP-2 وIP-1تستويف الطرود من األنواع   ١-٥-٤-٦

  .جواً بالنسبة إىل الطرود املنقولة ٣-٤-٦أن تستويف، عند االقتضاء، االشتراطات اإلضافية املبينة يف 
ـ    ـخضع إذا   ،IP-2من النوع    تكون الطرود   ٢-٥-٤-٦ ـ  ـت لالختبارات املبينة ف    ٤-١٥-٤-٦ن  ـي الفقرتي
  :،كفيلة مبنع٥-١٥-٤-٦و

   املشعة؛فقدان أو تشتت احملتويات  )أ(
  . أي سطح خارجي يف الطردى عل  يف املائة٢٠األقصى تتجاوز مستوى اإلشعاع يف زيادة و  )ب(

  .١٥-٧-٤-٦ إىل ٢-٧-٤-٦ مجيع االشتراطات املبينة يف IP-3تستويف الطرود من النوع   ٣-٥-٤-٦
  IP-3 وIP-2 لطرود من النوعنيلاشتراطات بديلة   ٤-٥-٤-٦
  :شريطة أن IP-2النوع من  طرود مبثابةود ميكن استخدام الطر  ١-٤-٥-٤-٦

  ؛١-٥-٤-٦االشتراطات املبينة يف تستويف   )أ(
  من هذه الالئحة؛ ١-٦ ليف الفصاملبينة  II وIجملموعيت التعبئة  حبيث تستويف االشتراطاتتصمم و  )ب(
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  ، ١-٦ يف الفـصل     II و Iاملطلوبـة جملمـوعيت التعبئـة        لو اجتازت االختبـارات      ،أن حتول و  )ج(
  :دون حدوث

  فقدان أو تشتت احملتويات املشعة؛  '١'
 أي سطح خـارجي يف      ىيف املائة عل   ٢٠األقصى تتجاوز   مستوى اإلشعاع   يف  يادة  وز  '٢'

  .الطرد
  : شريطة أنIP-3وأ IP-2من النوعني   كطرودالصهاريج النقالةجيوز كذلك أن تستخدم   ٢-٤-٥-٤-٦

  ؛١-٥-٤-٦ االشتراطات املبينة يف تستويف  )أ(
 وقادرة على حتمل   هذه الالئحة،  من   ٧-٦ ليف الفص  املبينة    حبيث تستويف االشتراطات   تصممو  )ب(

   كيلوباسكال؛٢٦٥ مقدارهاختبار ضغط 
الـذي   الدينامي أو   اإلستايتجهاد  اإليتم توفريه من حتمل     إضايف  تصمم بطريقة متكن أي تدريع      و  )ج(

 زيـادة حـدوث    القدرة على احليلولة دون      هـية وتكون ل  عادينجم عن املناولة وظروف النقل ال     
  .للصهاريج النقالة أي سطح خارجي ىعلستوى اإلشعاع مل يف املائة يف احلد األقصى ٢٠تتجاوز 

 لنقـل الـسوائل     IP-3 وأ IP-2 كطرود من النـوعني      الصهاريج النقالة ميكن استخدام صهاريج غري       ٣- ٤- ٥- ٤- ٦
دول ـي اجل ـورد ف حسبما   LSA-II  والثانية LSA-Iخفض من اجملموعة األوىل     من املواد ذات النشاط النوعي املن      والغازات

  : شريطة أن٤- ٢- ٩- ١- ٤
  ؛١-٥-٤-٦تستويف االشتراطات الواردة يف   )أ(
وتصمم حبيث تستويف االشتراطات املبينة يف اللوائح اإلقليمية أو الوطنية لنقل البضائع اخلطـرة                )ب(

   كيلوباسكال؛٢٦٥ مقداره وأن تكون قادرة على حتمل اختبار ضغط
  الـذي  وتصمم بطريقة متكن أي تدريع إضايف يوفر هلا من حتمل اإلجهاد اإلستايت أو الدينامي               ) ج(

 يف املائـة يف احلـد       ٢٠ النقل العادية ومنع حدوث زيادة تتجـاوز         وظروفينجم عن املناولة    
  .األقصى ملستوى اإلشعاع على أي سطح خارجي للصهاريج

  : شريطة أنIP-3  أوIP-2 كطرود من النوعني  اجملهَّزة مبغاليق ثابتةالشحنن أيضاً استخدام حاويات ميك  ٤-٤-٥-٤-٦
  ؛صلبةيقتصر احملتوى املشع على املواد الو  )أ(
  ؛١-٥-٤-٦تستويف االشتراطات املبينة يف و  )ب(
 ISO 1496-1:1990لتوحيد القياسـي    ملنظمة ا  املعيار الدويل تصمم بصورة مستوفية ملواصفات     و  )ج(

  " حاويات البضائع العامة  :  اجلزء األول  - املواصفات واالختبار    - الشحن حاويات   ١السلسلة  "
(Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers) 

باستثناء األبعـاد   ،  5:2006 و 4:2006 و 3:2005 و 2:1998 و 1:1993: والتعديالت املدخلة عليه أي   
تلك الوثيقـة     يف املنصوص عليها خضعت لالختبارات   أُوتصمم بطريقة متكنها، إذا     . واملعايرات

  : حدوثدونيلولة ية، من احلعادوتعرضت للتسارع يف ظروف النقل ال
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  فقدان أو تشتت احملتوى املشع؛  '١'
ـ      علـى  يف مـستوى اإلشـعاع     يف املائـة     ٢٠زيادة تتجاوز   و  '٢'   ارجي  أي سـطح خ

  .الشحناويات حل
  :شريطة أن IP-3 أو IP-2كذلك ميكن أن تستخدم احلاويات الوسيطة املعدنية كطرود من النوعني   ٥-٤-٥-٤-٦

  ؛١-٥-٤-٦تستويف االشتراطات املبينة يف   )أ(
مبجموعة هذه الالئحة، املتعلقة     من   ٥-٦ ليف الفص  املبينة   شتراطاتتصمم بصورة مستوفية لال   و  )ب(

يف هذا الفصل، ولكـن   املنصوص عليهاخضعت لالختبارات   أُحتول، إذا ما    ، وأن   IIأو   Iالتعبئة  
  :مع اجراء اختبار السقوط يف أكثر االجتاهات إتالفاً، دون حدوث

   املشع؛ىفقدان أو تشتت احملتو  '١'
على أي سطح خارجي     ستوى اإلشعاع مل  احلد األقصى  يف يف املائة    ٢٠زيادة تتجاوز   و  '٢'

  . الوسيطةللحاويات
  سادس فلوريد اليورانيومعلى لطرود اليت حتتوي لاشتراطات   ٦-٤-٦
اإلشـعاعية    املتعلقـة بـاخلواص    تستويف الطرود املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم االشتراطات         ١-٦-٤-٦

ـ     و. يف أماكن أخرى من هذه الالئحة      املنصوص عليها  و واالنشطارية للمادة  ، يعبـأ   ٤-٦-٤-٦ه يف   باستثناء ما هو مسموح ب
نظمـة   مل الـدويل ريف املعيـا  وفقـاً لألحكـام املبينـة     كـغ أو أكثـر  ٠,١ بكميات مـن    سادس فلوريد اليورانيوم وينقل   

 -الطاقة النووية  (”ISO 7195:2005 “Nuclear Energy – Packaging of uranium hexafluoride (UF6) for transportلتوحيدالقياسيا
  .٣-٦-٤-٦و ٢-٦-٤-٦ الفقرتني يف املبينة لالشتراطات ووفقاً ، ) لنقله)UF6(يد اليورانيوم ادس فلورـة سـتعبئ
 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم بطريقة تستويف االشتراطات ٠,١ على يصمم كل طرد حيتوي  ٢-٦-٤-٦

  :التالية
هاد غري مقبـول علـى   جإ بدون تسريب وبدون    ٢١-٤-٦أن جيتاز االختبار البنيوي املبني يف         )أ(

 وباسـتثناء مـا هـو    ISO 7195: 2005لتوحيد القياسي ا  ملنظمةاملعيار الدويلالنحو املبني يف 
  ؛٤- ٦- ٤- ٦  مسموح به يف

  ؛ بـدون فقـدان أو تـشتت سـادس          ٤-١٥-٤-٦املـبني يف     الـسقوط    أن جيتاز اختبار  و  )ب(
  فلوريد اليورانيوم؛

  االحتـواء  منظومـة  دون حدوث متزق يف      ٣-١٧-٤-٦ املبني يف احلراري  أن جيتاز االختبار    و  )ج(
  .٤- ٦- ٤- ٦  وباستثناء ما هو مسموح به يف

 وسـائل كغ أو أكثر مـن سـادس فلوريـد اليورانيـوم ب            ٠,١ الطرود املصممة الحتواء     ُتجهَّزال    ٣-٦-٤-٦
  .الضغط لتخفيف

كغ أو أكثر من سـادس   ٠,١اء ، أن تنقل الطرود املصممة الحتومتعددة األطرافميكن، رهناً مبوافقة   ٤-٦-٤-٦
  :إذا كانت مصممةفلوريد اليورانيوم 
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 القياسـي   لتوحيدملنظمة ا  الدويل   رللمعايري الدولية أو الوطنية غري تلك املبينة يف املعيا        وفقاً    )أ(
ISO 7195: 2005 ،شريطة احلفاظ على مستوى مماثل من األمان؛  

اباسكال غ مي ٢,٧٦ول ضغط اختبار أقل من      جهاد غري مقب  إ تتحمل بدون تسريب و    حبيث أو/و  )ب(
  ؛٢١-٤-٦ يف املبنيعلى النحو 

 الطرود ال تـستويف     وكانتكغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم،         ٩ ٠٠٠ الحتواء   أو/و  )ج(
  .)ج( ٢-٦-٤-٦االشتراطات املبينة يف 

  . ٣-٦-٤-٦ إىل ١-٦-٤-٦ويف مجيع احلاالت األخرى، تستويف االشتراطات املبينة يف 
   Aاشتراطات للطرود من النوع   ٧-٤-٦
ـ      Aتصمم الطرود من النوع       ١-٧-٤-٦  ٢-٤-٦  االشـتراطات العامـة املبينـة يف       ستويف على النحو الـذي ي

  :١٧-٧-٤-٦  إىل٢-٧-٤-٦، وكذلك االشتراطات املبينة يف  جواً إذا كانت منقولة٣-٤-٦واالشتراطات املبينة يف 
  . سم١٠مجايل للطرد عن إلبعد اخلارجي الاحلد األدىن لال يقل   ٢-٧-٤-٦
بـسهولة  للكسر  ، كاخلتم مثالً، اليت ال تكون قابلة        سمات ال على إحدى مل اجلزء اخلارجي للطرد     تيش  ٣-٧-٤-٦
  . دليل على أن الطرد مل يفتح مبثابة، سليمةما دامت ،مووتق
، يف ظروف النقل    قوىما ختضع له من      قللي ال   أن ُتصمم حبيث   على الطرد    ُتثبَّت مرابط أي   ُيفترض يف   ٤-٧-٤-٦

  . ئحةهذه الال الشتراطات املبينة يفبا على الوفاءالطرد  قدرة من العادية والظروف املفضية إىل حوادث،
 س٤٠º-فيما يتعلق مبكونات الطرد توضع يف احلسبان لدى تصميم الطرد درجات حرارة تتراوح بني                 ٥-٧-٤-٦
 املواد اليت يـصنع     احنطاط االهتمام الحتماالت    يوىللتجمد فيما يتعلق بالسوائل، كما      ويوىل االهتمام لدرجات ا   . س٧٠º+و

  .منها الطرد إذا تعرضت لدرجات حرارة معينة
تكون تقنيات التصميم والتصنيع مستوفية للمعايري الوطنية أو الدولية أو الشتراطات أخـرى تقبلـها                 ٦-٧-٤-٦

  .السلطة املختصة
 بـصورة عرضـية أو     ا ال ميكن فتحه   ة قفل ثابت  بوسيلةعلى نظام احتواء يغلق بإحكام      يشتمل التصميم     ٧-٧-٤-٦

  .بضغط ينشأ داخل الطرد
  .  االحتواءمنظومة اخلاص مكوناً من مكونات شكلميكن أن تعترب املواد املشعة ذات ال  ٨-٧-٤-٦
 بوسيلة للغلق بإحكام    ةابلكون ق جيب أن ت  شكل وحدة مستقلة عن الطرد،      ت االحتواء   منظومة تإذا كان   ٩-٧-٤-٦

  . عن أي جزء آخر من الطردة مستقلةقفل ثابت
 االحتواء، االحنـالل    ملنظومة يف تصميم أي عنصر من العناصر املكونة         ، يؤخذ يف االعتبار   ،حيثما أمكن   ١٠-٧-٤-٦

 املتولدة عن التفـاعالت     شعاع وكذلك انبعاث الغازات   لإلالكيميائي للسوائل ولغريها من املواد احلّساسة األخرى بالتعرض         
  .شعاعلإل واالحنالل الكيميائي بالتعرض ئيةالكيميا

 ٦٠ إذا اخنفض الـضغط احملـيط إىل         احملتوى املشع للطرد   على احتجاز    ة االحتواء قادر  تكون منظومة   ١١-٧-٤-٦
  . كيلوباسكال
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الحتجـاز  سيلة إغالق   بو )صمامات التنفيس (تزود مجيع الصمامات باستثناء صمامات ختفيف الضغط          ١٢-٧-٤-٦
  . أي مواد متسربة من الصمام

 االحتواء بطريقـة    منظومةشعاعي الذي يطوق أحد مكونات الطرد باعتباره جزءاً من          إليصمم الدرع ا    ١٣-٧-٤-٦
 يشكالن وحدة مستقلة وجب أن ومكوناتهشعاعي إلوحيثما كان الدرع ا. متنع انفصال هذا املكون عن الدرع بصورة عفوية

  . يف العبوة عن أي هيكل آخرة مستقلة قفل ثابتبوسيلةغالقه بإحكام إل قابالً اإلشعاعيدرع يكون ال
  :دون حدوث ١٥-٤-٦ إذا أخضع لالختبارات املبينة يف القسم ول،يصمم الطرد بطريقة حت  ١٤-٧-٤-٦

  ؛ احملتوى املشّعفقدان أو تشتت  )أ(
  . لطردلشعاع على أي سطح خارجي إلى استواحلد األقصى مليف  يف املائة ٢٠زيادة تتجاوز   )ب(

 ، يترك فراغ يف أعلى الطرد الستيعاب التغريات يف        ةـ تصميم الطرد املخصص لنقل مواد مشعة سائل       يف  ١٥-٧-٤-٦
  .امللء ات والتأثريات احلركية وديناميياتدرجة حرارة احملتو

   املصممة الحتواء السوائلAالطرود من النوع   
  :مبا يلي، مادة مشعة سائلة املصممة الحتواء Aلطرود من النوع ، تفي اإضافة إىل ذلك  ١٦-٧-٤-٦

 أعـاله إذا أخـضع الطـرد        )أ (١٤-٧-٤-٦ املبينـة يف     الشروطمبواصفات تليب   أن تكون     )أ(
   ؛١٦-٤-٦لالختبارات املبينة يف 

  :وإما  )ب(
وأن توضع  . مبا يكفي من املواد املاّصة المتصاص ضعفي حجم احملتوى السائل         أن تزّود     '١'

   هذه املواد املاّصة يف موضع مناسب حبيث تالمس السائل يف حال تسربه؛
 بنظام احتواء مؤلف من عناصر احتواء داخلية أولية وخارجية ثانوية مصممة دّوأو أن تز  '٢'

 يف عناصر االحتواء اخلارجية الثانوية       وضمان احتجازه  احملتوى السائل كامل   الستيعاب
  . السائل من العناصر الداخلية األوليةحىت يف حالة تسرب

   املصممة الحتواء الغازاتAالطرود من النوع     
فيما لو   املشع أو تشتته     ى فقدان احملتو   ذا قدرة على منع    الطرد املصمم الحتواء الغازات   يكون   ب أن جي  ١٧-٧-٤-٦

 املصممة الحتواء غاز التريتيوم A من النوع    من هذا االشتراط الطرود    تثىنوتس. ١٦-٤-٦ الختبارات املبينة يف  ل أُخضع الطرد 
  . أو الغازات اخلاملة

  B(U)طرود من النوع للاشتراطات   ٨-٤-٦
، واالشـتراطات املبينـة     ٢-٤-٦  حبيث تستويف االشتراطات املبينة يف     B(U)تصمم الطرود من النوع       ١-٨-٤-٦
 يف  حمدد هو باستثناء ما    ١٥- ٧- ٤- ٦  إىل ٢- ٧- ٤- ٦، واالشتراطات املبينة يف     بطريق اجلو  يف حالة نقلها     ٣- ٤- ٦  يف
  .١٥-٨-٤-٦ إىل ٢-٨-٤-٦ االشتراطات املبينة يف  ذلك، وباإلضافة إىل)أ( ١٤-٧-٤- ٦
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 أن  ٦-٨-٤-٦ و ٥-٨-٤-٦يصمم الطرد بطريقة تضمن يف الظروف احمليطة املبينـة يف الفقـرتني               ٢-٨-٤-٦
 على النحو املبني يف االختبارات املبينـة        عاديةؤثر يف ظلّ ظروف النقل ال     احلرارة املولدة داخل الطرد من احملتويات املشعة لن ت        

 بشأن االحتواء والتدريع إذا تركت بدون مراقبة لفترة         املنطبقة باالشتراطات   ال يفي  تأثرياً سيئاً يف الطرد حبيث       ١٥-٤-٦ يف
  :اً أو أكثر مما يلي تسبب واحدحىت ال ترتفع حبيثدرجات احلرارة لويوىل اهتمام خاص . أسبوع واحد

 فيما لو كانـت     ،غري الترتيب، أو الشكل اهلندسي، أو احلالة الفيزيائية للمحتويات املشعة، أو          ُت  )أ(
 قد تسبب تشوه أو انصهار      ،)ةمثل عناصر الوقود املغلف   (املواد املشعة موضوعة يف علبة أو وعاء        

   العلبة، أو الوعاء، أو املادة املشعة؛
شعاعي إل احلراري يف مواد التدريع ا      الناتج عن االختالف   ءة التغليف بسبب التمدد    من كفا  ُتقلّل  )ب(

    أو انصهارها؛شققهاأو ت
  .الرطوبةخالطتها ع التآكل إذا ُتسّر  )ج(

يف الظـروف احمليطـة     س  ٥٠º القابلة للتأثر ح الطرد   ويصمم الطرد حبيث ال تتجاوز درجة حرارة سط         ٣-٨-٤-٦
، إالّ إذا    س ٥٠ºحالة عدم وجود عازل ال تتجاوز درجة حرارة السطوح القابلة للتأثر يف العبوة              ، ويف   ٥-٨-٤-٦املبينة يف   

  . االستخدام احلصريالطرد مبوجبنقل 
القصوى رارة  احلدرجة  جيب يف   ،  اًالطرود املنقولة جو  بشأن   ١-٣-٤-٦استثناء االشتراطات املبينة يف     ب  ٤-٨-٤-٦

غيـاب إشـعاع   يف س ٨٥º  ال تتجـاوز  أن االستخدام احلصريناء النقل مبوجب أثمكشوف للنفاذلطرد اح  وسطمن  ألي  
وتؤخذ يف االعتبار احلواجز أو السواتر املتوخاة حلماية األشـخاص دون          . ٥-٨-٤-٦الظروف احمليطة املبينة يف     يف   الشمس،

  .احلاجة إىل إخضاع احلواجز أو السواتر ألي اختبار
  .س٣٨ºيطة احلرارة احملتكون يفترض أن   ٥-٨-٤-٦
  .٦-٨-٤-٦ يف اجلدول ددعلى النحو احمل ظروف التعرض ألشعة الشمستكون يفترض أن   ٦-٨-٤-٦

  البيانات املتعلقة بدرجة التعرض ألشعة الشمس: ٦-٨-٤-٦اجلدول 

  شكل السطح ومكان وجوده  احلالة
   ساعة يف اليوم١٢التعرض ألشعة الشمس ملدة 

  )٢م/واط(
  صفر  السطوح التحتانية - لة أفقياً املنقونبسطةالسطوح امل  ١
  ٨٠٠  الفوقانيةح و السط-  املنقولة أفقياًنبسطةالسطوح امل  ٢
  )أ(٢٠٠  عمودياًالسطوح املنقولة   ٣
  )أ(٢٠٠  )غري أفقية(سطوح أخرى حتتانية   ٤
  )أ(٤٠٠  السطوح سائر   ٥

  .  األجسام اجملاورةمن االنعكاس احملتمل ميكن كبديل استخدام دالة جيبية باعتماد معامل امتصاص وإمهال تأثري  )أ(  
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يصمم الطرد املزود بوقاية حرارية على النحو الذي يفي باشتراطات االختبار احلراري املبينة يف                ٧- ٨- ٤- ٦
 )أ (٢- ١٧- ٤- ٦ و ١٥- ٤- ٦ يف   ددةالطرد لالختبارات احمل  أُخِضع   حبيث تظل هذه الوقاية فعالة إذا        ٣- ١٧- ٤- ٦
وال يبطل مفعول هذه الوقاية على السطح اخلارجي للطـرد          . حسبما ينطبق  ،)ج(و )ب (٢- ١٧- ٤- ٦ ، أو )ب(و

  .بسبب التمزيق، أو القطع، أو االنزالق، أو اخلدش أو خشونة املناولة
  : لو أخضعيث إنهيصمم الطرد حب  ٨-٨-٤-٦

٦-١٠ ما ال يتجاوز      من فقدان احملتويات املشعة إىل     لقلّل ١٥-٤-٦ لالختبارات املبينة يف    )أ(
A2  يف

  الساعة؛ 
، ٤-١٧-٤-٦ و ٣-١٧-٤-٦ و )ب (٢-١٧-٤-٦، و ١-١٧-٤-٦ يف   ددةلالختبارات احمل و  )ب(

  : يفأحد االختبارين الواردينباإلضافة إىل 
 كثافتـه  جـاوز  كغ وال تت   ٥٠٠، إذا كانت كتلة الطرد ال تتجاوز        )ج (٢-١٧-٤-٦  '١'

، وعندما ال تكون حمتوياتـه      مقدرة على أساس األبعاد اخلارجية     ٣م/كغ ١ ٠٠٠ اإلمجالية
    مواد مشعة ذات شكل خاص؛١A2 ٠٠٠ أكرب مناملشعة 

  ؛ كافة الطرود األخرىيف حالة ،)أ (٢-١٧-٤-٦ يف أو  '٢'
  :االشتراطات التاليةب لوىف

شعاع على بعد متر واحد من سـطح        إلأن حيتفظ بالتدريع الكايف ليضمن عدم جتاوز مستوى ا          •
أقصى حد من احملتويات املـشعة الـيت    على  عندما حيتوي الطرد  ساعة  /ي سيفرت ل م ١٠الطرد  
  الحتوائها؛ صمم

 غـاز ل ١٠A2 ىل حـد أقـصاه  إ ، أسـبوع واحـد  طيلة اجملّمع حملتويات املشعةا فقدان قيدأن ي و  •
  . لكافة النويدات املشعة األخرى A2  قيمة وال يتجاوز٨٥-الكريبتون

  إىل ٤- ٢- ٢- ٧- ٢تنطبق األحكام املبينة يف      ختلفةامل من النويدات املشعة     خماليط توجدوحيثما    
 أمثال ١٠ تساوي A2 (i)ة من ـدام قيمة فعالـ استخ٨٥-  ميكن يف حالة غاز الكريبتونباستثناء أنه ٦- ٢- ٢- ٧- ٢

A2 . ٢- ١- ٩- ١- ٤ التلوث اخلارجي املبينة يف ديراعي التقدير حدو،  أعاله)أ(الفرعية الفقرة ويف احلالة املبينة يف.  
 حبيث ال حيدث متـزق يف       A2 ٥١٠ شعاعيإليصمم الطرد املخصص حملتويات مشعة يتجاوز نشاطها ا         ٩-٨-٤-٦

  .١٨-٤-٦ املعزز املبني يف  غمره باملاء االختباراالحتواء لو أخضع الختبارمنظومة 
ـ وجود مرشحات   بشعاعي املسموح هبا    إل االمتثال حلدود انطالق النشاط ا     ُيرهتَنال    ١٠-٨-٤-٦  نظـام  ودوال بوج

  . تربيد ميكانيكي
 يكون من شأنه إطالق مواد مشعة       ، االحتواء منظومة لتخفيف الضغط عن     جهازال يشتمل الطرد على       ١١-٨-٤-٦

  .١٧-٤-٦ و١٥-٤-٦ يف ددةإىل البيئة يف ظل الظروف السائدة يف االختبارات احمل
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  ضاراً  الطرد تأثرياً  يف قد تؤثر    قيماًاالحتواء   منظومة يف   الجهاديراعى يف تصميم الطرد أال يبلغ مستوى ا         ١٢-٨-٤-٦
 حتت تـأثري    وهو ١٧-٤-٦ و ١٥-٤-٦ يف   ددةالختبارات احمل ل خضعإذا أُ الشروط املنطبقة، وذلك    ب الوفاء  عن قاصرا جيعله

  .أقصى ضغط تشغيل عادي
  . كيلوباسكال٧٠٠  مقدارهال يتجاوز أقصى ضغط تشغيل عادي يف الطرد ضغطا قياسياً  ١٣-٨-٤-٦
 تضاف إىل املـواد     عناصرمواد مشعة منخفضة التشتت حبيث ال يكون ألي         على  يصمم الطرد احملتوي      ١٤-٨-٤-٦

 أداء املـواد املـشعة   يف أي تأثري ضـار  عبوةمن املكونات الداخلية لل أي   منها أو    ال تعترب جزءاً  اليت  املشعة املنخفضة التشتت    
  .املنخفضة التشتت

  .س٣٨º+ وس٤٠º-تراوح بني ت مدى درجات حرارة حميطةتناسب مع يصمم الطرد حبيث ي  ١٥-٨-٤-٦
  B(M)طرود من النوع لل اشتراطات  ٩-٤-٦
، ١-٨-٤-٦ يف ددةاحمل B(U)الالزمة للطرود من النوع      شتراطاتاال B(M) الطرود من النوع     تستويف  ١-٩-٤-٦

 غـري لدان معينة فحسب، جيوز افتراض ظروف أخرى        الطرود املزمع نقلها داخل بلد معني أو فيما بني ب         حالة  باستثناء أنه يف    
 أعـاله، مبوافقـة الـسلطات     ١٥-٨-٤-٦ إىل   ٩-٨-٤-٦ و ٦-٨-٤-٦إىل   ٤-٨-٤-٦ و ٥-٧-٤-٦تلك املبينة يف    

 ددةاحمل B(U)الالزمة لطرود النوع     شتراطاتاال ومع ذلك، تستوىف بالقدر الذي ميكن حتقيقه عملياً       . املختصة يف هذه البلدان   
  .١٥-٨-٤-٦إىل  -٩-٨-٤-٦ و٤-٨-٤-٦يف 
 الـسلطات  بصورة متقطعة أثناء نقلها، شريطة أن تقبل         B(M)لطرود من النوع    ميكن السماح بتنفيس ل     ٢-٩-٤-٦

  .نفيساملختصة ذات الصلة الضوابط التشغيلية املتعلقة بالت
  (C)طرود من النوع لل اشتراطات  ١٠-٤-٦
، ٣-٤-٦ و٢-٤-٦ يف  بينـة  امل  يـستويف االشـتراطات    على النحـو الـذي    ) C( طرود النوع    تصمم  ١-١٠-٤-٦
  يف االشتراطات احملددة يستويف  و،  )أ (١٤- ٧- ٤- ٦ يف   ورد، باستثناء ما    ١٥- ٧- ٤- ٦ إىل   ٢- ٧- ٤- ٦الواردة يف     تلكو
 ٢-١٠-٤-٦يف  الواردةباإلضافة إىل ذلك االشتراطات   ، و ١٥-٨-٤-٦ إىل   ١٠-٨-٤-٦ و ٦-٨-٤-٦ إىل   ٢-٨-٤-٦

  .٤- ١٠- ٤- ٦إىل 
  )ب (٨-٨-٤-٦ لالختبـارات الـواردة يف       املطلوبـة عايري التقدير    الوفاء مب  درة على كون للطرد ق  ت  ٢-١٠-٤-٦
يف س  ٣٨ºودرجة حرارة تبلـغ     ) كلفن.م/( واط ٠,٣٣  قيمتها  بعد طمرها يف بيئة حتددها موصلية حرارية       ١٢-٨-٤-٦و

، وأن يكون الطرد عند أقصى ضغط       ي للطرد سليماً  ويفترض يف الشروط األولية للتقييم أن يظل أي عزل حرار         . احلالة الثابتة 
  .س٣٨ºتشغيل عادي، وتكون درجة احلرارة احمليطة 

  : ملا يلي،عند أقصى ضغط تشغيل عاديأُخِضع، وهو ، إذا  جيعله تصميماًالطرديصمم   ٣-١٠-٤-٦
٦-١٠ د فقدان احملتويات املشعة إىل    ، يقيِّ ١٥-٤-٦االختبارات املوصوفة يف      )أ(

A2  اعة كحد  يف الس
  أقصى؛

  ، ١-٢٠-٤-٦واالختبارات املتتالية الواردة يف   )ب(
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متـر  شعاع على مـسافة  إلتفظ بدرجة كافية من التدريع تكفل أال يتجاوز مستوى ا       حي  '١'
 مشعة صمم الطـرد  أكرب كمية موادساعة مع / ملي سيفرت١٠ من سطح الطرد  واحد

  الحتوائها؛
 ٨٥-للكربتـون  ١٠A2بوع للمحتويات املـشعة إىل       يف مدة أس   املستمّرد الفقدان   ويقّي  '٢'

  . جلميع النويدات املشعة األخرى كحد أقصىA2كحد أقصى، و
   إىل٤- ٢- ٢- ٧- ٢، تنطبق األحكام الواردة يف خمتلفةليط من نويدات مشعة اخمويف حالة وجود   

ويف احلالة املبينة . ١٠A2وي تسا A2(i) استخدام قيمة فعالة ٨٥- يف حالة الكربتونميكن ، باستثناء أنه ٦- ٢- ٢- ٧- ٢
  .٢- ١- ٩- ١- ٤ أعاله، تراعى يف التقييم حدود التلوث اخلارجي الواردة يف )أ( يف الفقرة الفرعية

جراء اختبار الغمـر املـائي املعـزز        إ االحتواء على أثر     منظومةيصمم الطرد حبيث ال حيدث متزق يف          ٤-١٠-٤-٦
  .١٨-٤-٦املوصوف يف 

  يةانشطارمواد على اليت حتتوي لطرود لات اشتراط  ١١-٤-٦
  :تراعى يف نقل املواد االنشطارية االعتبارات التالية  ١-١١-٤-٦

العادية واملفـضية إىل حـوادث؛      و  الروتينية ة أثناء ظروف النقل   يأن حتتفظ باحلالة دون احلرج      )أ(
  :وتؤخذ بعني االعتبار حاالت الطوارئ التالية على وجه اخلصوص

  لطرود أو منها؛تسرب املاء إىل ا  '١'
  فقدان كفاءة ممتصات أو مهدئات النيوترون الكامنة؛و  '٢'
   يف الطرد؛فقدانإعادة تنظيم احملتويات إما داخل الطرد أو نتيجة حدوث و  '٣'
  تقليل الفراغات داخل الطرود أو فيما بينها؛و  '٤'
  غمر الطرود يف املاء أو طمرها يف الثلج؛و  '٥'
  رارة؛التغريات يف درجات احلو  '٦'

  : الشروطتستويفوأن   )ب(
واد غري املعبأة اليت يسمح هبا حتديداً مبوجب        ـباستثناء امل  ٢- ٧- ٤- ٦الواردة يف     '١'

   ؛)ه (٥-٣-٢- ٧- ٢
   تتصل باخلواص املشعة للمواد؛الالئحةيف مواضع أخرى من هذه واردة ال  '٢'
  ؛٥-٣-٢-٧-٢ مستثناة مبوجباملادة ، ما مل تكن ٣-٧-٤-٦ يف واردةال  '٣'
ما مل تكن املادة مستثناة مبوجب      ،  ١٤- ١١- ٤- ٦ إىل   ٤- ١١- ٤- ٦الواردة يف     '٤'

  .٣- ١١- ٤- ٦ أو ٢- ١١- ٤- ٦ أو ٥- ٣- ٢- ٧- ٢
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إىل ) أ(بأحد األحكام   و) د( بأحكام الفقرة الفرعية     مواد انشطارية تفي  الطرود اليت حتتوي على     تستثىن    ٢-١١-٤-٦
  .١٤-١١-٤-٦إىل  ٤-١١-٤-٦  يف أدناه من االشتراطات الواردةالواردة )ج(

 :الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية بأي شكل، شريطة أن  )أ(

 ؛ سم١٠ال يقل احلد األدىن للبعد اخلارجي للطرد عن   '١'

  : حيسب مؤشر أمان احلرجية للطرد بواسطة املعادلة التالية  '٢'
  
   

 يف ٢٤١- ن كمية البلوتونيومميكن أن يكون البلوتونيوم بأي تكوين نظائري شريطة أن تكو  *
  ٢٤٠- الطرد أقل من كمية البلوتونيوم

 .٢- ١١- ٤- ٦ من اجلدول Z قيم حيث تؤخذ

  ؛١٠ للطرد (CSI)ال يتجاوز مؤشر أمان احلرجية   '٣'
  :الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية بأي شكل، شريطة أن  )ب(

 ؛ سم٣٠ال يقل احلد األدىن للبعد اخلارجي للطرد عن   '١'

 إىل  ١- ١٥- ٤- ٦الطرد، بعد اجتيازه االختبارات احملـددة يف        يكون من شـأن      '٢'
  :، أن٦- ١٥- ٤- ٦
  حيتفظ مبحتويات املادة االنشطارية؛  •
  سم على األقل؛٣٠يصون األبعاد اخلارجية اإلمجالية للطرد حىت   •

  . سم١٠ مكعب طوله دخولدون حيول   •
  : عادلة التالية مؤشر أمان احلرجية للطرد بواسطة املحيسب  '٣'

  

 يف ٢٤١- ميكن أن يكون البلوتونيوم بأي تكوين نظائري شريطة أن تكون كمية البلوتونيوم  *
  ٢٤٠- الطرد أقل من كمية البلوتونيوم

 .٢- ١١- ٤- ٦ من اجلدول Z قيمتؤخذ حيث 

  ؛١٠ للطرد (CSI)مؤشر أمان احلرجية يتجاوز ال   '٤'
  :ة بأي شكل، شريطة أنالطرود اليت حتتوي على مواد انشطاري  )ج(

  سم؛١٠ال يقل احلد األدىن للبعد اخلارجي للطرد عن   '١'
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 إىل  ١- ١٥- ٤- ٦  الطرد، بعد اجتيازه االختبارات احملـددة يف       من شـأن    يكون  '٢'
  :، أن٦- ١٥- ٤- ٦
  حيتفظ مبحتويات املادة االنشطارية؛  •
  سم على األقل؛١٠يصون األبعاد اخلارجية اإلمجالية للطرد حىت   •

  . سم١٠دون دخول مكعب طوله حيول   •
  : حيسب مؤشر أمان احلرجية للطرد بواسطة املعادلة التالية  '٣'

  

 يف ٢٤١- ميكن أن يكون البلوتونيوم بأي تكوين نظائري شريطة أن تكون كمية البلوتونيوم  *
  ٢٤٠- الطرد أقل من كمية البلوتونيوم

   غ؛١٥رد ال تتجاوز كتلة النويدات االنشطارية يف أي ط  '٤'
ال تكون الكتلة اإلمجالية للربيليوم واملواد اهليدروجينية الغنية بالـدوترييوم والغرافيـت              )د(

واألشكال األلوتروبية األخرى للكربون أكرب من كتلة النويدات املشعة يف الطرد مـا مل              
وال داعي ألخـذ الربيليـوم      . غ من املادة  ١ ٠٠٠غ يف كل    ١يتجاوز تركيزها الكلي    

  . يف املائة يف االعتبار٤ن يف سبائك النحاس بنسبة تصل إىل املتضم
 ٢- ١١- ٤- ٦   وفقاً ملا ورد يف(CSI) الالزمة حلساب مؤشر أمان احلرجية Zقيم : ٢- ١١- ٤- ٦اجلدول 

 )أ(اإلثراء
Z 

 ٢ ٢٠٠  يف املائة١,٥يورانيوم مثرى حىت 

 ٨٥٠  يف املائة٥يورانيوم مثرى حىت 

 ٦٦٠ املائة يف ١٠يورانيوم مثرى حىت 

 ٥٨٠  يف املائة٢٠يورانيوم مثرى حىت 

 ٤٥٠  يف املائة١٠٠يورانيوم مثرى حىت 

  . املقابلة ألعلى نسبة من التخصيبZ، عندئذ تستخدم قيمة ٢٣٥-إذا كان الطرد حيتوي على اليورانيوم مع نسب ختصيب متغرية لليورانيوم  )أ(

غ من البلوتونيوم من استيفاء األحكام الواردة يف ١ ٠٠٠ن تستثىن الطرود اليت حتتوي على أقل م   ٣- ١١- ٤- ٦
 :، شريطة أن١٤- ١١- ٤- ٦ إىل ٤- ١١- ٤- ٦

   يف املائة من كتلة البلوتونيوم؛٢٠ال تتجاوز كتلة املواد االنشطارية   )أ(
 :حيسب مؤشر أمان احلرجية للطرد بواسطة املعادلة التالية  )ب(
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ملائة من كتلة البلوتونيوم إذا كان اليورانيوم موجوداً مع  يف ا١ال تتجاوز كتلة اليورانيوم   )ج(  
  .البلوتونيوم

، أو الكتلة أو التركيـز، أو نـسبة         يرائإذا مل يعرف الشكل الكيميائي أو الفيزيائي، أو التكوين النظ           ٤-١١-٤-٦
بافتراض أن   ١٣-١١-٤-٦ى  ـإل ٨-١١-٤-٦ الواردة يف    ماهلندسية، جترى عمليات التقيي    تشكيلةالالتهدئة أو الكثافة، أو     

تسق مع األوضاع والـضوابط املعروفـة يف        تقيمة كل عامل غري معروف هي القيمة اليت توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات             
  .عمليات التقييم هذه

 ١٣-١١-٤-٦إىل   ٨-١١-٤-٦ع، تستند عمليات التقييم الـواردة يف        يف حالة الوقود النووي املشعَّ      ٥-١١-٤-٦
  : إماري يثبت توافرئاإىل تكوين نظ

  اإلشعاعي؛ أقصى مضاعفة للنيوترونات أثناء التاريخ   )أ(
وبعد التشعيع ولكن يف وقت سـابق  . تقدير معتدل ملضاعفة النيوترونات بغرض تقييم الطرد   أو    )ب(

  .ريائعلى الشحن، جيرى قياس للتأكد من اعتدال التكوين النظ
  :، أن١٥-٤-٦االختبارات املوصوفة يف ، بعد اجتيازه الطرد يكون من شأن  ٦-١١-٤-٦

   سم على األقل؛١٠يصون األبعاد اخلارجية اإلمجالية للطرد حىت   )أ(
  . سم١٠دون دخول مكعب طوله وحيول   )ب(

، ما مل   س٣٨º+ و س٤٠º-تراوح بني   ت مدى درجات حرارة حميطة   يراعى يف تصميم الطرد أن يناسب         ٧-١١-٤-٦
  .رى يف شهادة اعتماد تصميم الطردحتدد السلطة املختصة مواصفات أخ

 يفترض أن املاء ميكن أن يتسرب إىل مجيع املساحات الفارغة يف الطرد أو منه،               ،يف حالة الطرد املعزول     ٨-١١-٤-٦
 للحيلولة دون تسرب املاء على       خاصة عناصر أنه إذا كان التصميم يشمل       غري.  االحتواء منظومةمبا يف ذلك الفراغات داخل      

إىل مساحات فارغة معينة أو منها، حىت وإن جنم ذلك عن خطأ، جيوز افتراض عدم وجود تسرب يتعلـق بتلـك     هذا النحو   
  :ا يليممأياً  اخلاصة العناصروتشمل . املساحات الفارغة

خـضع الطـرد   أُ، إذا  للماءني مانعجيدة املعيار، يبقى اثنان منها على األقل متعددة  ماء حواجز  )أ(
 اجلـودة يف صـنع      مراقبـة ، ودرجة عالية من     )ب( ١٣-١١-٤-٦ يف   لالختبارات املوصوفة 

   وصيانتها وإصالحها، واختبارات جترى للتثبت من إغالق كل طرد قبل كل شحن؛لعبواتا
 ٢٣٥-، حبد أقصى للتخصيب باليورانيوم    سادس فلوريد اليورانيوم  احملتوية فقط على     لطرودا  يف أو  )ب(

  : يف املائة٥بنسبة كتلية 
، أنه ال يوجد  تالمس      )ب( ١٣-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف    ب اليت يثبت    ودالطر  '١'

مادي فيها بني الصمام وأي مكون آخر يف الغالف إال يف نقطة االرتباط األصلية، واليت               
، أن الـصمامات تظـل مانعـة    ٣-١٧-٤-٦االختبار املوصوف يف ب، يثبت فيها أيضاً  

  للتسرب؛
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اختبارات ب مقرونة وصيانتها وإصالحها،    صنع العبوات جلودة يف    ا اقبةودرجة عالية من مر     '٢'
  .للتثبت من إغالق كل طرد قبل كل شحن

 سم من املـاء أو أي       ٢٠ عن كثب مبا ال يقل عن        االحتباس تنعكس فعالية منظومة  يفترض أن     ٩- ١١- ٤- ٦
االختبارات املوصـوفة يف  ، بثباتاإلكن أنه إذا ما أم غري  .  على حنو إضايف   بالعبوة املادة احمليطة    ا أكرب قد توفره   كمية
قل تلطرد ال ا ة من قريبكمية ماء جيوز افتراض وجود ،العبوةبقى داخل ت االحتباس منظومة، أن )ب( ١٣- ١١- ٤- ٦

  .)ج( ١٠- ١١- ٤- ٦يف   سم٢٠عن 
 ويف ظـل  ٩-١١-٤-٦و ٨-١١-٤-٦دون احلرجية مبوجب شروط الفقرتني     يف احلالة   يكون الطرد     ١٠-١١-٤-٦

  :تسق مع ما يليوت الطرد اليت ينجم عنها أقصى مضاعفة للنيوترونات ظروف
  ؛)دون حوادث( عاديةظروف النقل ال  )أ(
  ؛)ب( ١٢-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف   )ب(
  .)ب( ١٣-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف   )ج(

  :يف حالة الطرود املزمع نقلها جواً  ١١-١١-٤-٦
املتعلقة بالطرود مـن    ارات  ـرجية يف ظل ظروف تتسق مع االختب      احلاحلالة  يكون الطرد دون      )أ(

 ٢٠ ال يقل عـن       لفعالية املنظومة  ، بافتراض وجود انعكاس   ١-٢٠-٤-٦ يف   املبينة) C(النوع  
   ولكن مع عدم وجود تسرب داخلي للماء؛،سم من املاء

اصة الواردة يف    اخل بشأن العناصر  التفاوت   ُيقدَّر، ال   ١٠- ١١- ٤- ٦ يف   املذكوريف التقييم     )ب(
إال إذا منع تسرب املاء إىل املساحات الفارغة أو منها، على أثـر إجـراء                ٨- ١١- ٤- ٦

 اختبار تسرب   والحقا،  ١- ٢٠- ٤- ٦ يف   املبينة) C(املتعلقة بالطرود من النوع     االختبارات  
  .٣- ١٩- ٤- ٦ املاء املبني يف

رجية فيما يتعلق بظـروف     احل دون   ،"N" مخسة أضعاف     طرود، عددها  ، حبيث تكون  "N"يشتق رقم     ١٢-١١-٤-٦
  :تسق مع الشروط التاليةت للنيوترونات ةوفر أقصى مضاعفت اليت ، والطرودالترتيب

د على مجيع اجلوانـب     و الطر تنعكس فعالية ترتيب  ال يوضع شيء فيما بني الطرود، وأن        أ  )أ(
   سم من املاء؛٢٠ما ال يقل عن بوجود 

ة يف ددثبت إذا اجتازت االختبارات احملاملقدر أو الذي يُ   وتكون حالة الطرود هي وضعها        )ب(
١٥- ٤- ٦.  

رجية فيما يتعلـق بظـروف      احل دون   ،"N "يساوي مرتني   طرود، عددها  حبيث تكون " N"يشتق رقم     ١٣-١١-٤-٦
  :تسق مع الشروط التاليةت اليت توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات ، والطرودالترتيب

د على مجيع اجلوانـب  و الطر  فعالية ترتيب  ا بني الطرود، وانعكاس   دروجينية فيم يالتهدئة اهل   )أ(
   سم من املاء؛٢٠ما ال يقل عن بوجود 
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  :، متبوعة بأكثر االختبارات التالية تقييدا١٥ً-٤-٦ يف ددةواالختبارات احمل  )ب(
ـ    '١'  بـشأن   )ج (٢- ١٧- ٤- ٦ أو يف ،  )ب (٢- ١٧- ٤- ٦ يف   ددةاالختبارات احمل

 ١ ٠٠٠ كثافتها اإلمجاليـة     تتجاوزوال    كغ ٥٠٠كتلتها   تتجاوزالطرود اليت ال    
 بشأن مجيع   )أ (٢- ١٧- ٤- ٦ يف مقدرة على أساس األبعاد اخلارجية، أو        ٣م/كغ

 وتستكمل باالختبارات ٣- ١٧- ٤- ٦ يف ددالطرود األخرى؛ متبوعة باالختبار احمل
   ؛٣- ١٩- ٤- ٦ إىل ١- ١٩- ٤- ٦ة يف دداحمل

   ؛٤-١٧-٤-٦ يف دد االختبار احملأو  '٢'
 االحتواء على أثر االختبارات     منظومة خارج أي جزء من املادة االنشطارية       بتسرُّيف حالة   و  )ج(

 من كـل طـرد يف       تسرب، يفترض أن املادة االنشطارية ت     )ب( ١٣- ١١- ٤- ٦ة يف   دداحمل
 للشكل ونسبة التهدئة اللذين يؤديان إىل أقصى  املادة االنشطارية برمتها وفقاًوُترتَّباملصفوفة 

 سـم  ٢٠ما ال يقل عن    بوجود    لفعالية هذا الترتيب   مضاعفة للنيوترونات مع انعكاس قريب    
  .من املاء

 للطرود اليت حتتوي على مواد انـشطارية بقـسمة          (CSI)يتم احلصول على مؤشر أمان احلالة احلرجية          ١٤-١١-٤-٦
وقد تكون قيمة   . (CSI = 50/N) ١٣-١١-٤-٦و ١٢-١١-٤-٦ املستمدتني من    N على القيمة األقل من قيميت       ٥٠ الرقم

 تكـون فعليـاً     Nأي أن   (مؤشر أمان احلالة احلرجية صفراً شريطة أن يكون عدد غري حمدود من الطرود دون احلالة احلرجية                 
  ).  كلتا احلالتني يفمتناهية ال
   وإثبات االمتثال عملياًإجراءات االختبار  ١٢-٤-٦
ـ عمليـاً    االمتثـال    ثباتيتم إ   ١-١٢-٤-٦    ٤-١-٣-٢-٧-٢ و ٣-١-٣-٢-٧-٢ايري األداء املطلوبـة يف      ملع
 بأي  ١١-٤-٦ إىل   ٢-٤-٦ن  م و ٢-٤-٣-٢-٧-٢ و ١-٤-٣-٢-٧-٢ و ٢-٣-٣-٢-٧-٢ و ١-٣-٣-٢-٧-٢و

  .مبجموعة منهامن األساليب الواردة أدناه أو 
إجراء اختبارات باستخدام عينات متثل املواد ذات النشاط النوعي املنخفض من اجملموعـة               )أ(

، ) أو الكبسوالتامدةاملواد املشعة اجل( اخلاص شكل، أو املواد املشعة ذات الLSA-IIIثالثة ال
، حتـاكى  العبوةأو املواد املشعة املنخفضة التشتت، أو باستخدام مناذج أولية أو عينات من      

ة  االختبارات املدى املتوقع للمحتويات املشع     العبوة اليت جترى عليها    أو   العينةفيها حمتويات   
 على  ا املزمع اختبارمه  عبوة، ويعد النموذج اإليضاحي أو ال     اًبأقرب درجة ميكن بلوغها عملي    

  لنقل؛لقدم املالنحو 
   الوافية السابقة ذات الطبيعة املماثلة بالقدر الكايف؛حاالت اإلثباتالرجوع إىل   )ب(
يما يتعلق بالصنف    ذات نسب مالئمة تشمل اخلواص املهمة ف       عيناتإجراء اختبارات باستخدام      )ج(

وعند . قيد البحث إذا أوضحت اخلربة اهلندسية مالءمة نتائج هذه االختبارات ألغراض التصميم           
قضيب ، تؤخذ يف االعتبار ضرورة تعديل بعض ضوابط االختبار، مثل قطر  عينة قياسية استخدام  
   أو محل االنضغاط؛االختراق
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 موثـوق   والبارامتراتفق بوجه عام على أن اإلجراءات       ، إذا اتُّ  الرأي املقنع التقدير احلسايب، أو      )د(
  .هبا أو معتدلة

بعد إخضاع النموذج اإليضاحي أو النموذج األويل أو العينة لالختبارات، تـستخدم األسـاليب املالئمـة                  ٢-١٢-٤-٦
 ٣-١-٣-٢-٧-٢لقبول احملددة يف    للتقييـم بغية التأكد من أن اشتراطات إجراءات االختبار قد استوفيت مبا ميتثل ملعايري األداء وا              

  إىل ٢-٤-٦ و ٢-٤-٣-٢-٧-٢ و ١-٤-٣-٢-٧-٢ و ٢-٣-٣-٢-٧-٢ و ١-٣-٣-٢-٧-٢ و ٤-١-٣-٢-٧-٢و
١١-٤-٦.  
  : التاليةاألمور وتسجيلها، مبا يف ذلك األعطاب قبل االختبار بغية حتديد العيوب أو مجيع العيناتتفحص   ٣-١٢-٤-٦

   عن التصميم؛ختالفاال  )أ(
  يف الصناعة؛العيوب و  )ب(
  ؛االحنطاطالتآكل أو غريه من صور و  )ج(
  .وتشوه املعامل  )د(
 حىت تتسىن   للعينة بوضوح كما حتدد املعامل اخلارجية     .  بوضوح طرد احتواء ال  منظومةحتدد مواصفات   و  

  .ه العينةاإلحالة ببساطة ووضوح إىل أي جزء من هذ
  احلرجيةاحلالة ر أمان  االحتواء والتدريع وتقديمنظومةاختبار سالمة   ١٣-٤-٦

  :٢١-٤-٦إىل  ١٥-٤-٦ة يف ددن االختبارات املنطبقة احملـتتخذ اإلجراءات التالية بعد كل اختبار م  
   وتسجل؛واألعطابحتدد العيوب   )أ(
إىل املدى   بعد االختبار    سليماً وتدريعه  للطرد املختَبر  االحتواءبقي كل من منظومة     حيدد ما إذا    و  )ب(

  ؛١١-٤-٦ إىل ٢-٤-٦املطلوب يف 
ضـات والـشروط    ارتفمواد انشطارية، ما إذا كانـت اال      على  يف الطرود اليت حتتوي     حيدد،  و  )ج(

لطرد أو أكثـر     ١٤-١١-٤-٦إىل   ١-١١-٤-٦املستخدمة يف التقييمات املطلوبة مبقتضى      
  .صحيحة

  اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط  ١٤-٤-٦
ـ     يراعى يف اختيار اهلدف املـستخدم يف ا            ) أ (٥-٣-٣-٢-٧-٢ة يف   ددختبـارات الـسقوط، احمل

، أن يكون سطحاً أفقياً من خصائـصه أن أي زيـادة يف     ٢-٢٠-٤-٦ و ٢-١٧-٤-٦ و )أ (١٦-٤-٦و ٤-١٥-٤-٦و
  .هذه العينة انعطاب ال تزيد بدرجة كبرية العينةصدمه تمقاومته لإلزاحة أو التشوه عندما 

   ظروف النقل العاديةحتّمل على  عملياً القدرةثباتاختبار إل  ١٥-٤-٦
، واختبار التنضيد، واختبـار     احلّر السقوط املاء، واختبار    رذاذاختبار  : تتمثل هذه االختبارات فيما يلي      ١-١٥-٤-٦

، واختبار التنضيد، واختبار االختراق، ويسبقها يف كل حالة         احلّر السقوط من الطرد الختبار     عيناتويتم إخضاع   . االختراق
  .٢-١٥-٤-٦ يف كل االختبارات، شريطة استيفاء الشروط الواردة يف ة واحدعينةوجيوز استخدام . ملاء ارذاذاختبار 
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 املاء واالختبار الذي يليه حبيث يكون       رذاذيراعى أن حتدد الفترة الزمنية الفاصلة بني االنتهاء من اختبار             ٢-١٥-٤-٦
وما مل يكن هناك دليل يثبت العكـس،  . جفافا ذا قيمة العينةمن  املاء قد نفذ إىل احلد األقصى، دون أن جيف اجلزء اخلارجي            

 فتـرة   ُتتركال   أنه   غري.  املاء من أربعة اجتاهات يف وقت واحد       ذاذررش  يفترض أن هذه الفترة الفاصلة هي ساعتان إذا ما مت           
  . املاء يف كل اجتاه من االجتاهات األربعة على التعاقب رذاذ رشجرى إذا ،زمنية فاصلة

 سـم يف  ٥ باملاء حياكي التعرض لسقوط املطر مبعدل   ذاذ الختبار ر  العينةيتم إخضاع   :  املاء ذاذاختبار ر   ٣-١٥-٤-٦
  .الساعة تقريباً ملدة ساعة على األقل

 فيما يتعلق   بأشد عطب يصاب   يرجح فيه أن     حبيث على اهلدف    العينةيتم إسقاط   : احلّر السقوطاختبار    ٤-١٥-٤-٦
  .ع اختبارهامبقومات األمان املزم

 عـن   هدف إىل السطح العلوي لل    من العينة ال يقل ارتفاع اإلسقاط إذا قيس من أدىن نقطة            )أ(
 باملواصـفات   دفكون اهل يو.  بشأن الكتلة املنطبقة   ٤- ١٥- ٤- ٦املسافة املبينة يف اجلدول     

  ؛١٤- ٤- ٦املبينة يف 
 كغ،  ٥٠ال تتجاوز كتلتها    وشب  ليفي أو اخل  اليف حالة الطرود املستطيلة املصنوعة من الكرتون          )ب(

   م؛٠,٣ على كل زاوية من ارتفاع حّر إلسقاط ة منفصلعينةض عرَّت
ض عّرت كغ،   ١٠٠ال تتجاوز كتلتها    وليفي  المن الكرتون   املصنوعة  يف حالة الطرود األسطوانية       )ج(

  . م٠,٣ على كل ربع من أرباع كل حافة من ارتفاع حّر إلسقاط ة منفصلعينة
   احملددة الختبار الطرود يف ظروف النقل العاديةاحلّرمسافة السقوط : ٤-١٥-٤-٦اجلدول 

  )م(احلّر مسافة اإلسقاط   )كغ(كتلة العبوة 
  ١,٢  ٥ ٠٠٠ <كتلة العبوة 

  ٠,٩  ١٠ ٠٠٠ < كتلة العبوة ≤ ٥ ٠٠٠
  ٠,٦  ١٥ ٠٠٠ < كتلة العبوة ≤ ١٠ ٠٠٠

  ٠,٣   كتلة العبوة≤ ١٥ ٠٠٠

، العينـة ض عـرّ ت، تنضيدها من العوامل الفعلية اليت حتول دون       العبوة ما مل يكن شكل      :اختبار التنضيد   ٥-١٥-٤-٦
  : التالينيالوزنني ساعة، حلمل ضاغط يساوي أكرب ٢٤ ملدة

  ؛ الوزن األقصى للطرد أضعاف ٥ ما يعادل  )أ(
  .رأسيللسقوط ال كيلوباسكال مضروباً يف املساحة املعرضة من الطرد ١٣  لمكافئزن وو  )ب(
 ، على أن يكون أحدمها هو القاعدة الـيت    العينةويوضع احلمل بصورة متماثلة على جانبني متقابلني من           

  . عادةيرتكز عليها الطرد
 ال يتحرك بدرجة كبرية أثنـاء إجـراء   ومنبسط على سطح أفقي صلب    العينةوضع  ت: اختبار االختراق   ٦-١٥-٤-٦

  .االختبار
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 كغ ويوجه حـىت يـسقط       ٦ نصف كروي وكتلته      سم طرفه  ٣,٢يتم إسقاط قضيب قطره       )أ(
ـ   من العينة مبحوره الطويل يف وضع رأسي، على مركز أضعف جزء            مبنظومـة  صطدم، حبيث ي

وال يصاب القضيب بتشوه كبري نتيجـة       .  بدرجة كافية  ا متوغالً فيه  عينةاالحتواء إذا اخترق ال   
  إجراء االختبار؛

ه األدىن إىل نقطة الصدم املستهدفة على السطح        يكون ارتفاع إسقاط القضيب إذا قيس من طرف         )ب(
  .م ١ هو للعينةالعلوي 

  املصممة للسوائل والغازات) A(لطرود من النوع لاختبارات إضافية   ١٦-٤-٦
 منفصلة لكل اختبار من االختبارات التالية ما مل يثبت أن أحد االختبارات أشد              عينة أو عينات   ُتخَضع  
  . لالختبار األشدة واحدعينة ُتخَضع، ويف هذه احلالة  املعنيةبالعينةمن اآلخر فيما يتعلق 
ُيعطَب حمتواهـا    يف االجتاه الذي يرجح فيه أن      على اهلدف    العينة ُتسقط: احلّراختبار السقوط     )أ(

 إىل الـسطح العلـوي      العينةويكون ارتفاع اإلسقاط إذا قيس من أدىن جزء من          . أشد العطب 
  ؛١٤-٤-٦املواصفات املبينة يف ويكون اهلدف ب. م ٩لهدف هو ل

، باستثناء أنه جيـب زيـادة       ٦-١٥-٤-٦ يف   دد لالختبار احمل  العينة ُتخَضع: اختبار االختراق   )ب(
  .)ب (٦-١٥-٤-٦يف  هو حمدد م كما ١ بدالً من  م١,٧ارتفاع اإلسقاط إىل 

  حتّمل ظروف احلوادث يف النقلعلى عملياً اختبارات إلثبات القدرة   ١٧-٤-٦
، ٣-١٧-٤-٦ و ٢-١٧-٤-٦  يف ددة النامجة عن االختبارات احمل    املتراكمـة للتأثريات   العينة ُتخَضع  ١-١٧-٤-٦

 الغمـر   )اختبارات( اختبار   )تأثريات( لتأثري   ة منفصل عينةإما  و العينة ه إما هذ  ُتخَضعوعقب هذه االختبارات،    . بنفس الترتيب 
  .حالة انطباقهايف  ١٨-٤-٦و ،٤-١٧-٤-٦ يف دداملائي على النحو احمل

عينـة  ضع كل   ختو. خمتلفة يتألف االختبار امليكانيكي من ثالثة اختبارات سقوط         :االختبار امليكانيكي   ٢-١٧-٤-٦
ملـرات   عينةعرض به ال  توحيدد الترتيب الذي    . ١٣-١١-٤-٦ أو   ٨-٨-٤-٦ يف   ددا هو حم  حسبماملنطبقة  سقاط  اإلملرات  

 يف  أعظم عطـب   يفضي إىل    العطب االنتهاء من االختبار امليكانيكي، بقدر من        ، عند ت قد أصيب  العينةكون  تإلسقاط حبيث   ا
  .االختبار احلراري التايل
، بأشد عطب صاب  ت يف االجتاه الذي يرجح فيه أن      على اهلدف    العينة ُتسقَطاإلسقاط األول،    يف  )أ(

. م ٩ هو    إىل السطح العلوي للهدف    من العينة ويكون ارتفاع السقوط إذا قيس من أدىن نقطة         
  ؛١٤-٤-٦ويكون اهلدف مستوفياً للمواصفات املبينة يف 

 يف االجتاه الذي    دياً على اهلدف بإحكام   عمو على قضيب مثبت     العينة ُتسقَطاإلسقاط الثاين،    يف  )ب(
ويكون ارتفاع اإلسقاط إذا قيس من نقطة الصدم املستهدفة         . بأشد عطب صاب  يرجح فيه أن ت   

ويراعى أن يكون القضيب من الفوالذ الطري       . م ١ي للقضيب هي     إىل السطح العلو   من العينة 
كان استعمال   إذاإال   سم   ٢٠وطوله  سم  ) ٠,٥±  ١٥,٠(ه مقطع دائري، قطره     ـاملصمت ول 

أعظم ، ففي هذه احلالة يستخدم قضيب يكفي طوله إلحداث          قضبب أطول يسفر عن إعطاب    
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 حبيـث ال يتجـاوز      حافتهع صقل   ويكون الطرف األعلى للقضيب مسطحاً وأفقياً م      . إعطاب
ة ـ للمواصفات املبين  اًويراعى أن يكون اهلدف املثبت عليه القضيب مستوفي       . مم ٦نصف قطره   

  ؛١٤-٤-٦ يف
يف  على اهلدف    عينة دينامي عن طريق وضع ال     سحق الختبار   العينة ُتخَضع الثالث،    اإلسقاط يف  )ج(

م  ٩من ارتفاع     كغ ٥٠٠قاط كتلة وزهنا     نتيجة إس   انعطاهبا أشد عطب   االجتاه الذي يرجح فيه   
م  ١م يف    ١هذه الكتلة عبارة عن لوح من الفوالذ الطري املصمت مساحته           تكون  و. عينةعلى ال 

من  نقطة   أعلىويقاس ارتفاع اإلسقاط من اجلانب السفلي للوح إىل         . أفقيُتسقط وهي يف وضع     
ـ  م العينةرتكز عليه   ت دف الذي كون اهل يويراعى أن   . العينة ـ  اًطابق  .١٤-٤-٦ وارد يف    ا هـو   مل

  . مم٦وتكون حواف وزوايا الوجه السفلي لوجه الفوالذ مصقولة حبيث ال يتجاوز نصف قطرها 
 س،٣٨º يف ظروف تبلغ فيها درجة احلرارة احمليطـة          للعّينة التوازن احلراري    ُيحقَّق :االختبار احلراري   ٣-١٧-٤-٦

 ورهناً باملعدل األقصى لتولد احلرارة الداخلية يف الطـرد          ٦-٨-٤-٦يف اجلدول   املبينة    الشمس ةشعألالتعّرض  رهناً بشروط   
، باختالف قيم أي من هذه الضوابط قبل االختبار وأثناءه، شريطة           لبديبشكل  ويسمح،  . من احملتويات املشعة طبقاً للتصميم    

  . يف التقييم الالحق الستجابة الطردعلى النحو الواجبأن تؤخذ يف االعتبار 
  :دئذ مما يلينتألف االختبار احلراري عي  
 حـراري  دقيقة لبيئة حرارية توفر تدفقاً حرارياً مساوياً على األقل لدفق            ٣٠ ملدة   العينةتعريض    )أ(

هوائي يف ظروف حميطة ساكنة بدرجة تكفي إلعطاء معامل متوسـط           /كربوينهيدرومن وقود   
، حبيث تغمر   س٨٠٠ºة ال تقل عن      ودرجة حرارة متوسط   ٠,٩أدىن لقدرة ابتعاث اللهب يبلغ      

 أو القيمة اليت قد يثبت توفرها يف الطرد إذا ٠,٨سطحية تبلغ   امتصاص  النموذج متاماً، مع قدرة     
  ؛ ذلكيعقبو، للحرارة احملددةتعرض 

 املبينة يف   ألشعة الشمس   التعّرض ، رهناً بشروط  س٣٨º لدرجة حرارة حميطة تبلغ      عينةتعريض ال   )ب(
ورهناً بأقصى معدل لتولد احلرارة الداخلية يف الطرد من احملتويات املشعة           ،  ٦-٨-٤-٦اجلدول  

أو / تتناقص يف كل موضع و     عينةطبقاً للتصميم لفترة تكفي للتأكد من أن درجات احلرارة يف ال          
، بتباين قيم أي من هذه الضوابط       بشكل بديل ويسمح،  . تقترب من ظروف احلالة الثابتة األولية     

 يف التقيـيم الالحـق      على النحو الواجب   شريطة أن تؤخذ يف االعتبار       عقب وقف التسخني،  
  .الستجابة الطرد

يراعى أثناء االختبار وبعده أال يتم تربيد النموذج اإليضاحي بوسائل اصطناعية، ويسمح ألي احتراق              و  
  . بأن يأخذ جمراه الطبيعيعينةحيدث يف مواد ال

م ملدة مثاين ساعات علـى األقـل يف          ١٥ حتت ضغط ماء ال يقل عن        ةالعينغمر  ت :اختبار الغمر املائي    ٤-١٧-٤-٦
 كيلوباسكال ١٥٠ اخلارجي عن املانومتري، يراعى أال يقل الضغط   اإلثبات العملي وألغراض  . أشد عطب  املفضي إىل    الوضع

  .استيفاء هلذه الشروط
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 A2 ٥١٠  أكثـر مـن     على توي من الطرود اليت حت    B(M) و B(U)اختبار الغمر املائي املعزز للنوعني        ١٨-٤-٦
  )C(د من النوع وطرالو
. م ملدة سـاعة علـى األقـل    ٢٠٠ حتت ضغط ماء ال يقل عن       العينةغمر  ت :اختبار الغمر املائي املعزز     

  . استيفاء هلذه الشروط ميغاباسكال٢ اخلارجي عن املانومتري، يراعى أال يقل الضغط اإلثبات العمليوألغراض 
  مواد انشطاريةعلى  اليت حتتوي طرودللاء اختبار تسرب امل  ١٩-٤-٦
 تفاعلية،  أشد من االختبار الطرود اليت افترض تسرب املاء إليها أو منها إىل احلد الذي ينجم عنه                 تستثىن  ١-١٩-٤-٦

  .١٣-١١-٤-٦إىل  ٨-١١-٤-٦وذلك ألغراض التقييم مبوجب 
 لالختبارات الـواردة يف     إخضاعها، يتم   ور أدناه ـ الختبار تسرب املاء املذك    العينة إخضاعقبل    ٢- ١٩- ٤- ٦
 يف ـدد، واالختبار احمل١٣- ١١- ٤- ٦ الالزم يفنحو ال على )ج( أو )أ (٢- ١٧- ٤- ٦ يفما إ، و)ب (٢- ١٧- ٤- ٦
٣- ١٧- ٤- ٦.  
 ملدة مثاين ساعات على األقل ويف االجتـاه   م٠,٩يغمر النموذج اإليضاحي حتت ضغط ماء ال يقل عن          ٣-١٩-٤-٦

  .صى تسرب منهالذي يتوقع حدوث أق
  )C(لطرود من النوع لاختبارات   ٢٠-٤-٦
  :التالية بالترتيب املذكوراملتتابعة  للتأثريات النامجة عن كل من االختبارات العينات ُتخَضع  ١-٢٠-٤-٦

  ؛٣-٢٠-٤-٦و ٢-٢٠-٤-٦ و)ج (٢-١٧-٤-٦ و)أ (٢-١٧-٤-٦ يف ددةارات احملباالخت  )أ(
  .٤-٢٠-٤-٦ يف ددواالختبار احمل  )ب(
  .)ب( و)أ( نالتتابعْييف كل من  خمتلفة عيناتيسمح باستخدام و

مـصنوع  عمودي   صلباليت حيدثها جمس     ختلفةامل للتأثريات   العينات ُتخَضع :التمزق/ االنثقاب اختبار    ٢-٢٠-٤-٦
 ء االنتـها عنديسبب أشد عطب   حبيث  عينة الطرد بالنسبة إىل نقطة الصدم على سطح الطرد          وحيدد اجتاه   . من الفوالذ الطري  

  .)أ (١-٢٠-٤-٦ يف ددةاحملاملتتابعة االختبارات من 
  ٢٥٠ض جملس كتلتـه     عّرتكغ، على هدف و     ٢٥٠كتلته عن   تقل   داًثل طر مت العينة اليت وضع  ت  )أ(

وألغراض هذا االختبـار يراعـى أن       . م فوق نقطة الصدم املستهدفة     ٣كغ يسقط من ارتفاع     
  ناقـصاً   سم، يشكل طرفه الضارب خمروطاً     ٢٠طره  يكون اجملس عبارة عن قضيب أسطواين ق      

حافته حبيث  تدوير   مع    سم ٢,٥ سم وقطره عند القمة      ٣٠ ارتفاعه   :دائرياً قائماً باألبعاد التالية   
العينة علـى النحـو    عليه  الذي توضع  ويراعى أن يكون اهلدف      . مم ٦ال يتجاوز نصف قطره     

  ؛١٤-٤-٦ يف احملدد
أو أكثر، توضع قاعدة اجملس على هـدف ويـتم            كغ ٢٥٠غ كتلتها   يف حالة الطرود اليت تبل      )ب(

 إىل  يف العينـة  ويكون ارتفاع اإلسقاط، إذا قيس من نقطة الـصدم          .  على اجملس  العينةإسقاط  
 يكون اجملـس بـذات اخلـواص        ،وألغراض هذا االختبار  . م ٣السطح العلوي للمجس، هو     
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 النمـوذج  ُيعطـب د طول اجملس وكتلته حبيـث   أعاله، باستثناء أن حيد )أ( يف   ددةواألبعاد احمل 
 عليه قاعدة اجملس على النحـو       الذي توضع ويراعى أن يكون اهلدف     . أشد العطب اإليضاحي  

  .١٤-٤-٦ يف دداحمل
 يف  دد يراعى أن تكون شروط إجراء هذا االختبار مطابقة للوصف احمل          :زاالختبار احلراري املعزّ    ٣- ٢٠- ٤- ٦
  . دقيقة٦٠التعرض للبيئة احلرارية ملدة  يكون، باستثناء أن ٣- ١٧- ٤- ٦
ثانية، وحيدد االجتاه حبيـث     / م ٩٠صدم على هدف بسرعة ال تقل عن        ل ل العينةض  عّرت :اختبار الصدم   ٤-٢٠-٤-٦

، باستثناء أن يكون سطح اهلدف بأي اجتاه كان مـا دام       ١٤-٤-٦ويكون اهلدف على النحو املبني يف       . ُتعطب أشد العطب  
  .مع مسار العينةالسطح متعامداً 

   املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوملعبواتا اتاختبار  ٢١-٤-٦
 كغ أو أكثـر مـن سـادس فلوريـد           ٠,١ صممت الحتواء    عبوات اليت تشمل    العيناتجرى على   ُت  

 الـضغط   ، ولكن إذا قـل     ميغاباسكال ١,٣٨درولية عند ضغط داخلي ال يقل عن        ياليورانيوم، أو اليت حتاكيها، اختبارات ه     
 مرة أخرى، جيوز إجـراء أي    العبواتوحىت ختترب   . اعتماداً متعدد األطراف   التصميم   ميغاباسكال يتطلب  ٢,٧٦التجرييب عن   

  . مكافئة أخرى رهناً باعتماد متعدد األطرافمعطبةاختبارات غري 
   واملواد اليت حتتويهااعتماد تصاميم الطرود  ٢٢-٤-٦
 كيلوغرام أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيـوم         ٠,١  على طرود اليت حتتوي  تطلب اعتماد تصاميم ال   ي  ١-٢٢-٤-٦
  :يلي ما

  ؛اعتماداً متعدد األطراف ٤-٦-٤-٦ يستويف اشتراطات كل تصميم يتطلب  )أ(
 اً أحادياً من قبـل     اعتماد ٣-٦-٤-٦ إىل   ١-٦-٤-٦ يستويف اشتراطات  كل تصميم    يتطلب  )ب(

  . ما مل تتطلب هذه الالئحة اعتماداً متعدد األطرافالتصميم،  منشأالسلطة املختصة يف بلد
  :، باالستثناءات التاليةاعتماداً أحادياً من الطرود )C( والنوع B(U) كل تصميم للنوع يتطلب  ٢-٢٢-٤-٦

   ٤-٢٢-٤-٦ مواد انشطارية، وخيضع أيضاً ألحكـام     على  توي  ذي حي  تصميم الطرد ال   يتطلب  )أ(
  ؛متعدد األطرافاعتماداً  ١-٢-٥-١-٥ و٧-٢٣-٤-٦و

اعتماداً  مشعة منخفضة التشتت     الذي حيتوي على مواد    B(U) تصميم الطرد من النوع      ويتطلب  )ب(
  .متعدد األطراف

ا يف ذلك الطرود اليت حتتـوي       ، مب B(M)  كل تصميم لطرود من النوع     يتطلب اعتماداً متعدد األطراف     ٣-٢٢-٤-٦
مواد على   والطرود اليت حتتوي     ١-٢-٥-١-٥ و ٧-٢٣-٤-٦ و ٤-٢٢-٤-٦ختضع أيضاً ألحكام    ومواد انشطارية   على  

  .مشعة منخفضة التشتت
مبوجب أي من األحكام الواردة يف  مستثناة غريمواد انشطارية على حيتوي  الطرد الذيتصميم تطلب ي  ٤-٢٢-٤-٦
  . اعتماداً متعدد األطراف٣-١١-٤-٦و ٢-١١-٤-٦و) و(إىل ) أ (٥-٣-٢-٧-٢
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لمواد املشعة املنخفضة   لتصميم  الأما  .  أحادياً اًاعتماد اخلاص   شكللمواد املشعة ذات ال   ل يميتطلب التصم   ٥-٢٢-٤-٦
  .)٨-٢٣-٤-٦انظر أيضاً ( فإنه يتطلب اعتماداً متعدد األطرافالتشتت 

طبقاً للـرقم   ) انشطاري ("FISSILE"ن التصنيف   ـيتطلب تصميم املادة االنشطارية املستثناة م       ٦- ٢٢- ٤- ٦
  .اعتماداً متعدد األطراف )و( ٥- ٣- ٢- ٧- ٢
) ب( ٢-٢-٢-٧-٢تتطلب حدود النشاط البديلة للشحنة املستثناة من األجهزة أو السلع وفقاً للرقم               ٧-٢٢-٤-٦

  .اعتماداً متعدد األطراف
  واملوافقة عليها طلبات نقل املواد املشعة  ٢٣-٤-٦
  حمجوزة  ١-٢٣-٤-٦
  :ما يليعلى  شحن املوافقة علىمل طلب تيش  ٢-٢٣-٤-٦

  ؛ُتلَتَمس املوافقة عليها بعملية الشحن، اليت  املتعلقةالفترة الزمنية،  )أ(
 املتوقعة، ونوع وسيلة النقـل، واملـسار احملتمـل أو           وسائط النقل واحملتويات املشعة الفعلية،    و  )ب(

  املقترح؛
إليها يف شـهادات  كيفية إنفاذ التدابري الوقائية والضوابط اإلدارية أو التشغيلية، املشار        تفاصيلو  )ج(

 ‘٦‘ ، أو ‘٣‘) أ (١-٢-٥-١-٥الصادرة مبوجـب     حسب االقتضاء، ،  الطرداعتماد تصميم   
  .‘٧‘ أو

قنـاع الـسلطة    إل شحنات خاضعة لترتيب خاص مجيع املعلومات الالزمـة          املوافقة على يشمل طلب     ٣-٢٣-٤-٦
 شتراطات ميكن توافره فيما لو استوفيت مجيع اال   على األقل للمستوى الذي    معادلمستوى األمان يف النقل     جممل  املختصة بأن   

  .الئحةاملنطبقة يف هذه ال
  : ما يلي على أيضاًمل الطلبتيش  
   املنطبقة وأسباب ذلك؛شتراطات اليت يتعذر فيها استيفاء الشحنة متاماً لالاجلوانببيان   )أ(
م اختاذها أثنـاء النقـل      بيان بأي تدابري وقائية خاصة أو ضوابط إدارية أو تشغيلية خاصة يلز           و  )ب(

  . املنطبقةاالشتراطات استيفاء عدملتعويض 
  :ي ما يل على(C) أو B(U) طرد من النموذج تصميمعتماد شتمل طلب اي  ٤-٢٣-٤-٦

 والكيميائية وطبيعة   فيزيائية للمحتويات املشعة املقترحة مع اإلشارة إىل حالتها ال        تفصيليوصف    )أ(
  اإلشعاع املنبعث منها؛

 اهلندسية الكاملة واجلـداول البيانيـة للمـواد         اتلتصميم، مبا يف ذلك الرسوم    ل تفصيلين  بياو  )ب(
  وطرائق التصنيع؛

بيان باالختبارات اليت أجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إىل أساليب حسابية، أو أدلة أخـرى               و  )ج(
   املنطبقة؛االشتراطاتعلى مالءمة التصميم الستيفاء 
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  ؛العبوةالصيانة املقترحة الستخدام تعليمات التشغيل وو  )د(
ـ الطرد حبيث يتجاوز أقصى ضغط تشغيل عـادي         ويف حالة تصميم      )ه(  كيلوباسـكال   ١٠٠ه  ل

، حتدد يف طلب االعتماد، عند ذكر املواد املستخدمة يف صـنع نظـام االحتـواء،                مانومتري
  مواصفاهتا، والعينات املزمع أخذها، واالختبارات املقرر إجراؤها؛

يقدم بيان وتربير    ،عاًمشّعنووياً  ون فيها احملتويات املشعة املقترحة وقوداً       ـ احلاالت اليت تك   يفو  )و(
ـ    ووصــف أل  ل خبصائص الوقود،    ـ فرضية يف حتليل األمان تتص     ألي وب ـي قيـاس مطل
  ؛)ب( ٥-١١-٤-٦راؤه قبل الشحن مبقتضى ـإج

رة من الطرد على حنو مأمون؛ ويؤخذ        احلرا  إزالة تلزم للتأكد من   ستيفبالت متعلقةأي أحكام   و  )ز(
  ؛الشحن املزمع استخدامها ونوع وسيلة النقل أو حاوية املختلفة وسائط النقلبعني االعتبار 

 سم، يوضح فيه تركيـب      ٣٠ × سم   ٢١رسم إيضاحي ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمه        و  )ح(
  الطرد؛

  .١-٣-٥-١  الشتراطاتوفقاً املنطبق نظام اإلدارةووصف خصائص   )ط(
 ٤-٢٣-٤-٦ ، باإلضافة إىل املعلومات املطلوبة يف     B(M)يشتمل طلب اعتماد تصميم طرود من النوع          ٥-٢٣-٤-٦
  :على ما يلي، B(U)لطرود من النوع شأن اب

  إىل٩- ٨- ٤- ٦ ومن ٦- ٨- ٤- ٦إىل  ٤- ٨- ٤- ٦ و٥- ٧- ٤- ٦قائمة بالشروط املبينة يف   )أ(
   الطرد؛ستوفيها، اليت ال ي١٥- ٨- ٤- ٦

 عليها يف هـذه     وصنصم غري ضوابط تشغيلية تكميلية مقترحة يزمع تطبيقها أثناء النقل و         أيو  )ب(
   أعاله؛)أ( يف درجة، ولكنها ضرورية لضمان أمان الطرد أو لتعويض أوجه القصور املالالئحة

 النقل وعلى أي إجراءات استثنائية للتحميل أو النقل أو التفريغ طريقة قيود على    شأن أي بيان ب و  )ج(
  أو املناولة؛

 أثناء النقـل    أن تواجه  املتوقع   )درجة احلرارة، اإلشعاع الشمسي   ( الظروف احمليطة    نطاقبيان  و  )د(
  .واليت روعيت يف التصميم

ورانيـوم   كغ أو أكثر من سادس فلوريد الي       ٠,١تصاميم للطرود اليت حتتوي على       طلب اعتماد    يتضمن  ٦-٢٣-٤-٦
 يتضمن أيضاً و ،١-٦-٤-٦ يف الواردة    املنطبقة طة املختصة بأن التصميم يفي باملتطلبات     قناع السل كل املعلومات الضرورية إل   

  .١-٣-٥-١  الشتراطاتوفقاً اإلدارة املنطبقنظام  ةمواصف
قناع السلطة املختصة بأن     إل الضروريةمجيع املعلومات   ملواد انشطارية   طرد  تصميم  اعتماد   طلب   يتضمن  ٧-٢٣-٤-٦

  الشتراطات  وفقاً نظام اإلدارة املنطبق   ةمواصف يتضمن أيضاً  و ،١-١١-٤-٦ الواردة يف     املنطبقة طاتاالشترا ستويفالتصميم ي 
١-٣-٢-١-١.   
لمواد املشعة طرد لتصميم طلب  و، اخلاص الشكلمواد املشعة ذات    لل  طرد  طلب اعتماد تصميم   يتضمن  ٨-٢٣-٤-٦

  : ما يلي،املنخفضة التشتت
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 احملتويات يف حالة الكبسوالت؛ ويشار بـشكل خـاص إىل            للمادة املشعة، أو   تفصيليوصف    )أ(
   والكيميائية؛الفيزيائيةاحلالتني 

   بتصميم أي كبسولة يزمع استخدامها؛تفصيليبيان و  )ب(
بيان باالختبارات اليت أُجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إىل طرائق حسابية إليضاح قابلية املادة              و  )ج(

 اخلاص أو املـواد     الشكل، أو أدلة أخرى على أن املواد املشعة ذات          املشعة للوفاء مبعايري األداء   
   املنطبقة يف هذه الالئحة؛االشتراطات تستويفاملشعة املنخفضة التشتت 

  ؛١-٣-٥-١  الشتراطات وفقاًنظام اإلدارة املنطبق ووصف خصائص  )د(
 خـاص   شكلأي إجراءات مقترحة سابقة على الشحن تستخدم يف شحن مواد مشعة ذات             و  )ه(

  .مواد مشعة منخفضة التشتت أو
وفقـاً  ) انـشطاري  ("FISSILE"  املواد االنشطارية املـستثناة مـن التـصنيف        تصميمعتماد  شتمل طلب ا  ي  ٩-٢٣-٤-٦

   :على ما يلي) و (٥-٣-٢-٧-٢ مبوجب ١-١-٢-٧-٢ للجدول
 الفيزيائيـة  للمادة؛ ويشار بشكل خـاص إىل احلـالتني          تفصيليوصف    )أ(

  ؛والكيميائية
بيان باالختبارات اليت أُجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إىل طرائق حسابية             )ب(

  ؛٦- ٣- ٢- ٧- ٢املبينة يف  االشتراطاتبإليضاح قابلية املادة املشعة للوفاء 
  ؛١- ٣- ٥- ١  اإلدارة املنطبق وفقاً الشتراطات برنامجمواصفات  )ج(
  ."حناحملددة املطلوب اختاذها قبل الشبيان باإلجراءات   )د(

  :على ما يلياحلدود البديلة للنشاط لشحنة مستثناة من األجهزة والسلع عتماد شتمل طلب اي  ١٠- ٢٣- ٤- ٦
 تعريف ووصف تفصيلي للجهاز أو السلعة، واستخداماهتا املقصودة والنويدات املشعة املدجمة؛  )أ(

 احلد األقصى لنشاط النويدات املشعة يف اجلهاز أو السلعة؛  )ب(

 ات القصوى لإلشعاع اخلارجي الناجم عن اجلهاز أو السلعة؛املستوي  )ج(

 الشكالن الكيميائي والفيزيائي للنويدات املشعة اليت حيتويها اجلهاز أو السلعة؛  )د(

تفاصيل بناء وتصميم اجلهاز أو السلعة، وخباصة ما يتعلق باحتواء وتدريع النويدات املشعة   )ه(
 حوادث؛  الظروف املفضية إىليف ظروف النقل الروتينية والعادية و

نظام اإلدارة املنطبق، مبا يف ذلك إجراءات اختبار النوعية والتحقق منها الـيت يـشترط                 )و(
تطبيقها على املصادر واملكونات واملنتجات التامة املشعة لضمان عدم جتاوز احلد األقصى            

جهاز أو الـسلعة،    للنشاط احملدد للمادة املشعة أو مستويات اإلشعاع القصوى احملددة لل         
 وللتأكد من أن األجهزة أو السلع مبنية وفقاً للمواصفات التصميمية؛
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  العدد األقصى لألجهزة والسلع املتوقع إرساهلا يف الشحنة أو سنوياً؛  )ز(
معايري األمان األساسية الدوليـة     "  عمليات تقييم اجلرعات وفقاً للمبادئ واملنهجيات الواردة يف           )ح(

، ١١٥، سلسلة معايري األمان رقم      "اإلشعاعات املؤينة وألمان املصادر اإلشعاعية    للوقايـة مـن   
 النقـل  ، مبا يف ذلك اجلرعات اإلفراديـة لعمـال  )١٩٩٦(الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا    

اجلمهور، وحسب االقتضاء، اجلرعات اجلماعية النامجة عن ظروف النقـل الروتينيـة              وأفراد
 املفضية إىل حوادث، اليت تستند إىل سيناريوهات النقل املمثلة اليت ختـضع     والعادية والظروف 

  .إليها الشحنات
مـن  وتكون هذه العالمـة     . ص عالمة حمددة لنوع كل شهادة اعتماد تصدرها السلطة املختصة         صََّخُت  ١١-٢٣-٤-٦

  : على النحو التايلالنوع املعمم
VRI/رمز النوع/الرقم  

 الرمز الدويل لتحديد نـوع      VRI ميثل   ،)ب( ١٢-٢٣-٤-٦ عليه يف    باستثناء ما هو منصوص     )أ(
  ؛)١(تسجيل الشاحنة يف البلد الصادرة عنه الشهادة

يكون فريداً وحمدداً فيما يتعلق بالتصميم أو الـشحن         وخيصص الرقم بواسطة السلطة املختصة،        )ب(
 على عالقة عتماد الشحن    ا تعّرفوتكون عالمة   .  أو حد النشاط البديل للشحنة املستثناة      املعني
   اعتماد التصميم؛تعّرف بعالمة ةواضح

  :بيان أنواع شهادات االعتماد الصادرةلتستخدم رموز األنواع التالية بالترتيب الوارد   )ج(
AF   تصميم طرد من النوع(A) مواد انشطاريةعلى  حيتوي  

B(U)   تصميم طرد من النوعB(U) B(U)F)للمواد االنشطارية (  
B(M)  ميم طرد من النوع تصB(M) B(M)F)للمواد االنشطارية (  

C   تصميم طرد من النوع(C) CF)للمواد االنشطارية (  
IF   مواد انشطاريةعلى تصميم طرد صناعي حيتوي  
S   خاصشكلمواد مشعة ذات   

LD  مواد مشعة منخفضة التشتت 

FE   ٦-٣-٢-٧-٢مواد انشطارية تستويف اشتراطات  
T  شحن  
X  صترتيب خا  

AL  حدود النشاط البديلة للشحنة املستثناة من األجهزة والسلع  

 ـــــــــــــــ

 ).١٩٦٨ (انظر اتفاقية فيينا للنقل الربي  )١(

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

300 

سادس فلوريد اليورانيـوم غـري      من   على كمية مستثناة     ويف حالة تصاميم الطرود اليت حتتوي       
االنشطاري أو االنشطاري، حيث ال ينطبق أي رمز من الرمـوز أعـاله، تـستخدم رمـوز                 

  :التالية األنواع
H(U)   أحادياعتماد  
H(M)   متعدد األطرافاعتماد   

 الشهادات  غري اخلاص،   الشكلواملواد املشعة ذات     الطرودفيما يتعلق بشهادات اعتماد تصميم        )د(
 املـواد   طرودوكذلك   ٥-٢٤-٤-٦ إىل   ٢-٢٤-٤-٦واردة يف   حكام ال األالصادرة مبوجب   

  .إىل رمز النوع" ٩٦-"املشعة املنخفضة التشتت، يضاف الرمز 
  :النوع هذه على النحو التايل عالمات حتديدق تنطب  ١٢-٢٣-٤-٦

 يف  ددةة حتديد النوع املالئمة، وتشمل الرموز احمل      ـرد بعالم ـتوسم كل شهادة وكل ط      )أ(
 ال توضع إال رموز      فإنه  أعاله، باستثناء حالة الطرود،    )د( و )ج( و )ب( و )أ( ١١-٢٣- ٤- ٦

ـ  ةطر منطبقاً، بعد الـش    إذا كان " ٩٦-"نوع التصميم املنطبقة، مبا يف ذلك الرمز         ، أي  ة الثاني
 اعتماد  اليت جيتمع فيها  الة  احلويف  . يف عالمات حتديد نوع الطرد    " X"أو  " T"يوضع الرمزان    ال

  :وعلى سبيل املثال. التصميم مع اعتماد الشحن، ال يلزم تكرار رموز النوع املنطبقة

:A/132/B(M)F-96      تصميم طرد من النوعB(M)   اعتمـاداً  شطارية، يقتـضي     معتمد للمواد االن
ه السلطة املختصة يف النمسا رقـم التـصميم    ـ، خصصت ل  متعدد األطراف 

  ؛)يوضع على الطرد وعلى شهادة اعتماد تصميم الطرد على السواء( ١٣٢
:A/132/B(M)F-96T         يوضع ( أعاله   بينةاعتماد الشحن الصادر لطرد حيمل عالمة حتديد النوع امل

  ؛)على الشهادة فقط
:A/137/X            اعتماد ترتيب خاص صادر عن السلطة املختصة يف النمسا، وخمصص له

  ؛)يوضع على الشهادة فقط( ١٣٧ الرقم
:A/139/IF-96    مواد انشطارية معتمد من اجلهة املختصة        على تصميم طرد صناعي حيتوي 

يوضع على الطـرد    ( ١٣٩ه رقم تصميم الطرد     ـل يف النمسا، وخمصص  
  ؛)السواء  الطرد علىوعلى شهادة اعتماد تصميم

:A/145/H(U)-96   سـادس فلوريـد اليورانيـوم    على كمية مستثناة من تصميم طرد حيتوي ، 
ه رقم تصميم   ـ معتمد من اجلهة املختصة يف النمسا، وخمصص ل        ،انشطاري

يوضع على الطرد وعلى شهادة اعتمـاد تـصميم الطـرد           ( ١٤٥الطرد  
  ؛)السواء على

 ال تستخدم إال عالمة     ٢٠-٢٣-٤-٦    لتعدد األطراف عن طريق التصديق طبقاً       تم االعتماد امل  حيثما ي   )ب(
أما إذا مت االعتماد املتعدد األطراف عن طريق قيام         .  الشحن والتصميم أ حتديد النوع الصادرة عن بلد      

بلدان متعاقبة بإصدار شهادات، فتوضع على كل شهادة عالمة حتديد النوع الرمسية وتوضع على الطرد 
  . اعتمد تصميمه على هذا النحو مجيع عالمات حتديد النوع الرمسيةالذي
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  :على سبيل املثال
A/132/B(M)F-96  
CH/28/B(M)F-96  

. هي عالمة حتديد نوع طرد اعتمدهتا النمسا أصالً مث اعتمدهتا سويسرا فيما بعد بشهادة منفصلة
  ؛ل مماثلوترتب عالمات حتديد النوع اإلضافية على الطرد يف صورة جدول بشك

وعلـى  . يشار إىل تنقيح شهادة ما بعبارة داخل قوسني تلي عالمة حتديد النوع على الـشهادة      )ج(
 تشري إىل التنقيح الثاين لشهادة اعتماد تصميم الطـرد          A/132/B(M)F-96 (Rev.2)سبيل املثال،   

 اعتمـاد    تشري إىل اإلصدار األصلي لشهادة     A/132/B(M)F-96 (Rev.0)الصادرة من النمسا؛ أو     
اختياري فيما يتعلق باإلصـدارات      والبيان الوارد بني قوسني      تصميم الطرد الصادرة من النمسا    

وال جيوز  ". Rev.0" بدالً من " إصدار أصلي "األصلية، كما جيوز استخدام عبارات أخرى مثل        
  أن تصدر أرقام تنقيح الشهادات إال عن البلد الذي تستخرج منه شهادة االعتماد األصلية؛

 بني قوسـني يف هنايـة       ) الوطنية االشتراطاتعلى حنو ما قد تقتضيه      (جيوز إضافة رموز إضافية       )د(
  ؛A/132/B(M)F-96(SP503) ، ومنها على سبيل املثال؛عالمة حتديد النوع

.  فيها تنقيح لشهادة التصميمى يف كل مرة جيرعبوةليس ضرورياً تعديل عالمة حتديد نوع ال  )ه(
 وضع عالمات من هذا القبيل إال يف احلاالت اليت ينطوي فيهـا تنقـيح               وال يشترط إعادة  

شهادة تصميم الطرد على تغيري يف رموز النوع احلرفية اليت يوسم هبا تصميم الطرد عقـب               
  .ة الثانيةطرالش

تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة العتماد مواد مشعة ذات طابع خاص أو مواد مشعة منخفضة   ١٣-٢٣-٤-٦
  :شتت على املعلومات التاليةالت

  نوع الشهادة؛  )أ(
  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  ؛تهاء الصالحيةتاريخ اإلصدار وتاريخ ان  )ج(
قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة                 )د(

 اخلـاص أو    الـشكل  اليت تعتمد مبوجبها املواد املشعة ذات         بالنقل املأمون للمواد املشعة    تعلقةامل
  املواد املشعة املنخفضة التشتت؛

   اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة التشتت؛الشكلحتديد نوع املواد املشعة ذات   )ه(
   اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة التشتت؛الشكلوصف املواد املشعة ذات   )و(
 اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة التـشتت، وقـد   الشكلاد املشعة ذات   مواصفات تصميم املو    )ز(

  تشمل إحاالت إىل رسومات؛
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 يـشمل  جيـوز أن ف للمحتويات املشعة يشمل األنشطة اإلشعاعية اليت تنطوي عليهـا، و      وص  )ح(
   والكيميائي؛فيزيائيالشكل ال

  ؛١-٣-٥-١ وفقاً الشتراطات املنطبق نظام اإلدارةف وص  )ط(
  اإلجراءات احملددة املطلوب اختاذها قبل الشحن؛عن   الطلبلمعلومات اليت يوفرها مقدمل جعمر  )ي(
  ، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ الطلبإشارة إىل هوية مقدم  )ك(
  .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته  )ل(

 )انـشطارية " (FISSILE"د مستثناة من التصنيف العتماد موا تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة         ١٤-٢٣-٤-٦
  :على املعلومات التالية

  نوع الشهادة؛  )أ(
  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  ؛انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدار وتاريخ   )ج(
 للطاقـة قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية               )د(

  ؛االستثناءعتمد مبوجبها ي املتعلقة بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت الذرية
  ؛وصف املادة املستثناة  )ه(
  ؛مواصفات التحديد للمادة املستثناة  )و(
  ؛١-٣-٥-١وصف نطام اإلدارة املنطبق وفقاً الشتراطات   )ز(
 قبل اختاذهاملطلوب مرجع للمعلومات اليت يوفرها مقدم الطلب عن اإلجراءات احملددة ا بيان  )ح(

  الشحن؛
  ؛، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة لذلكإشارة إىل هوية مقدم الطلب  )ط(
  ؛توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته  )ي(
  .٦-٣-٢-٧-٢املستندات اليت تثبت االمتثال الشتراطات إشارة إىل   )ك(

  :صة لترتيب خاص على املعلومات التاليةتشتمل كل شهادة اعتماد تصدرها سلطة خمت  ١٥-٢٣-٤-٦
  نوع الشهادة؛  )أ(
  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  ؛انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدار وتاريخ   )ج(
   النقل؛)طرائق( طريقة  )د(
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  لتسيري؛ل، وأي تعليمات الزمة شحنحاوية الو، ونوع وسيلة النقل، وسائط النقلأي قيود على   )ه(
اللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة              قائمة ب   )و(

   بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت يعتمد مبوجبها الترتيب اخلاص؛تعلقةامل
 تضعه حكومة أي بلـد      اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي         " :اإلقرار التايل   )ز(

  ؛"رد عربه أو إليهسينقل الط
إحاالت إىل شهادات ختص حمتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات خمتصة أخرى، أو بيانات                )ح(

  أو معلومات تقنية إضافية، حسبما تراه السلطة املختصة ضرورياً؛
وإذا مـا رأت    . التـصميم  خـصائص     باإلشارة إىل الرسـومات أو بوصـف       للعبوةوصف    )ط(

 ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمـه       توضيحيرسم   أيضاً   وفريك،  املختصة ضرورة ذل   السلطة
 يـشمل املـواد     للعبـوة  تركيب الطرد، مصحوباً بوصف مـوجز        بني سم، ي  ٣٠ × سم   ٢١

  ؛ا اخلارجية العامة، وهيئتها اإلمجالية، وأبعادها، وكتلتهااملستخدمة يف صنعه
قيود على احملتويات املشعة قـد       هبا، مبا يف ذلك أي       املرخص املشعة   تويات احمل وصف خصائص   )ي(

 والكيميائي، واألنشطة اإلشـعاعية     فيزيائيويشمل ذلك الشكلني ال   . العبوةعة  يتتضح من طب   ال
مقـدرة   تلةوالك،  )، إذا كان ذلك مناسباً    املختلفةمبا يف ذلك أنشطة النظائر      (اليت تنطوي عليها    

 وما إذا كانت    ،)رية إذا كان مناسباً    أو كل نويدة انشطا    يف حالة املواد االنشطارية   (بالغرامات  
 أو مواد انـشطارية مـستثناة        خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت      شكلمواد مشعة ذات    

  ؛حسبما ينطبق، )و (٥-٣-٢-٧-٢مبوجب 
  ية؛انشطارمواد على  اليت حتتوي طرود ال عناملعلومات اإلضافية التالية  )ك(

  ؛ هباخص للمحتويات املشعة املرتفصيليوصف   '١'
   احلرجية؛ احلالةقيمة دليل أمانو  '٢'
  إحالة إىل الوثائق اليت توضح أمان حرجية املكونات؛و  '٣'
احلرجية عدم وجود مـاء يف      احلالة   خاصة يستند إليها لكي يفترض يف تقدير         معاملأي  و  '٤'

  ملساحات الفارغة؛ابعض 
اعفة النيوترونيـة   لتغـيري املـض  ))ب( ٥-١١-٤-٦استناداً إىل  ) (تفاوت(أي إباحة   و  '٥'

  احلرجية نتيجة خلربة التشعيع الفعلية؛احلالة تفترض يف تقدير 
   درجة احلرارة احمليطة الذي اعتمد الترتيب اخلاص من أجله؛ومدى  '٦'

 بأي ضوابط تشغيلية تكميلية مطلوبة إلعداد الشحنة، وحتميلها، ونقلها، وتفريغها،           تفصيليةقائمة    )ل(
  أي أحكام استثنائية للتنضيد بغرض تبديد احلرارة على حنو مأمون؛ومناولتها، مبا يف ذلك 

  أسباب الترتيب اخلاص، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛  )م(
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  وصف التدابري التعويضية املزمع تطبيقها نتيجة خضوع الشحن لترتيب خاص؛  )ن(
اإلجـراءات احملـددة    عن   أو   وةالعباستخدام  الطلب عن   إحالة إىل املعلومات اليت يوفرها مقدم         )س(

  املزمع اختاذها قبل الشحن؛
بيان يتعلق بالظروف احمليطة املفترضة ألغراض التصميم إذا كانت هذه الظروف ال تتفق مـع                 )ع(

  ، حسب االقتضاء؛١٥-٨-٤-٦ و٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦تلك املوصوفة يف 
  أي ترتيبات طارئة تراها السلطة املختصة ضرورية؛  )ف(
  ؛١-٣-٥-١  الشتراطاتوفقاً املنطبق لنظام اإلدارة توصيف  )ص(
  إشارة إىل هوية املتقدم وإىل هوية الناقل، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛  )ق(
  .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته  )ر(

  :ومات التالية على املعل كمية ما شحنموافقةً علىتشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة   ١٦-٢٣-٤-٦
  نوع الشهادة؛  )أ(
   حتديد نوع السلطة املختصة؛)عالمات(عالمة   )ب(
  تاريخ اإلصدار وتاريخ انقضاء األجل احملدد؛  )ج(
قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة                 )د(

   الشحن؛تستند إليها املوافقة علىاليت  ،اخلاصة بالنقل املأمون للمواد املشعة
  ، وأي تعليمات الزمة للتسيري؛الشحنأي قيود على طرق النقل، ونوع وسيلة النقل، وحاوية   )ه(
 تضعه حكومة أي بلـد      اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي         " :اإلقرار التايل   )و(

  ؛"ستنقل العبوة عربه أو إليه
 بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم إلعداد الشحنة، وحتميلها، ونقلها، وتفريغهـا،            ةتفصيليقائمة    )ز(

 بغرض تبديد احلرارة على حنو مأمون أو صيانة         للتنضيد استثنائية   أحكامومناولتها، مبا يف ذلك أي      
  أمان احلرجية؛

  ها قبل الشحن؛ اإلجراءات احملددة املزمع اختاذعن مقدم الطلب املعلومات اليت يوفرها مرجع  )ح(
   اعتماد التصميم املنطبقة؛)شهادات( ةشهادإحالة إىل   )ط(
 احملتويات املشعة الفعلية، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويـات املـشعة قـد                وصف خصائص   )ي(

 والكيميـائي، وجممـل األنـشطة       فيزيائيويشمل ذلك الشكلني ال   . العبوةتتضح من طبيعة     ال
. )، إذا كـان ذلـك مناسـباً   املختلطةمبا يف ذلك أنشطة النظائر ( اإلشعاعية اليت تنطوي عليها  

 إذا كان ذلـك      أو كل نويدة انشطارية،    يف حالة املواد االنشطارية   (مقدرة بالغرامات    تلةوالك
 أو مواد    خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت      شكل وما إذا كانت مواد مشعة ذات        ،)مناسباً

  ؛حسب االقتضاء، )و (٥-٣-٢-٧-٢انشطارية مستثناة مبوجب 
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  ؛ يف حالة الطوارئأي ترتيبات تراها السلطة املختصة ضرورية  )ك(
  ؛١-٣-٥-١  الشتراطاتوفقاً ضمان اجلودة املنطبق وصف خصائص برنامج  )ل(
  ذلك؛لإشارة إىل هوية املتقدم، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة   )م(
  .ويتهتوقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني ه  )ن(

  :تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة العتماد تصميم طرد على املعلومات التالية  ١٧-٢٣-٤-٦
  نوع الشهادة؛  )أ(
  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  ؛انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدار وتاريخ   )ج(
  ؛إن وجدتأي قيود على وسائط النقل،   )د(
 الوكالة الدولية للطاقة الذريـة      الئحةية السارية، مبا يف ذلك طبعة       قائمة باللوائح الوطنية والدول     )ه(

   بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت يعتمد التصميم مبوجبها؛تعلقةامل
 تضعه حكومة أي بلـد      اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي         " :اإلقرار التايل   )و(

  ؛"ستنقل العبوة عربه أو إليه
ت إىل شهادات ختص حمتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات خمتصة أخرى، أو بيانات              إحاال  )ز(

  أو معلومات تقنية إضافية، حسب ما تراه السلطة املختصة ضرورياً؛
، إذا  ٢-١-٥-١-٥ بالشحن يف احلاالت اليت يطلب فيها اعتماد الشحن مبوجب           رخصإقرار ي   )ح(

  ي ضرورة ذلك؛ئما ر
  ؛العبوةحتديد نوع   )ط(
وإذا مـا رأت    .  التـصميم  وصـف خـصائص    باإلشارة إىل الرسـومات أو       العبوةوصف    )ي(

 ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمـه       رمساً إيضاحياً أيضاً  قدم  املختصة ضرورة ذلك، ي    السلطة
 يـشمل املـواد     عبـوة  سم، يوضح تركيب الطرد، مصحوباً بوصف موجز لل        ٣٠ × سم   ٢١

  ؛ا اخلارجية العامة، وهيئتها، وأبعادهاليةاإلمج ا، وكتلتهااملستخدمة يف صنعه
   باإلشارة إىل الرسومات؛وصف خصائص التصميم  )ك(
، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويات املشعة قد ال تتضح       رخص احملتوى املشع امل   وصف خصائص   )ل(

نطوي  والكيميائي، واألنشطة اإلشعاعية اليت ت     فيزيائيويشمل ذلك الشكلني ال   . العبوةمن طبيعة   
مقدرة بالغرامـات    تلةوالك ،)، إذا كان ذلك مناسباً    املختلفةمبا يف ذلك أنشطة النظائر      (عليها  

 كل نويدة انـشطارية،   كتلةأو   الكتلة اإلمجالية للنويدات االنشطارية      يف حالة املواد االنشطارية   (
فـضة   خاص أو مواد مشعة منخ     شكل وما إذا كانت مواد مشعة ذات        ،)إذا كان ذلك مناسباً   

  ؛حسب االقتضاء، )و (٥-٣-٢-٧-٢ أو مواد انشطارية مستثناة مبوجب التشتت
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   االحتواء؛ملنظومةوصف   )م(
 تتطلب اعتماداً متعدد األطراف لتصميم مواد انشطاريةعلى  اليت حتتوي   يف حالة تصاميم الطرود       )ن(

  :٤-٢٢-٤-٦الطرد وفقاً للرقم 
  ؛رخصة للمحتويات املشعة املتفصيليوصف   '١'
   االحتواء؛ملنظومةووصف   '٢'
   احلرجية؛ احلالةقيمة معامل أمانو  '٣'
  إحالة إىل الوثائق اليت توضح أمان حرجية احملتويات؛و  '٤'
احلرجية عدم وجود مـاء يف      احلالة   خاصة يستند إليها لكي يفترض يف تقدير         معاملأي  و  '٥'

  املساحات الفارغة؛ بعض
ـ املـضاعفة  لتغـيري  ))ب( ٥-١١-٤-٦ىل  استناداً إ ( )تفاوت (أي إباحة و  '٦'  ة النيوتروني

  احلرجية نتيجة خلربة التشعيع الفعلية؛ احلالة تفترض يف تقدير
   درجة احلرارة احمليطة اليت اعتمد تصميم الطرد من أجلها؛ومدى  '٧'

 ٥- ٧- ٤- ٦، يقدم بيان حتدد فيه القواعد املوصـوفة يف          B(M)يف حالة الطرود من النوع        )س(
، والـيت ال يـستوفيها      ١٥- ٨- ٤- ٦ إىل   ٩- ٨- ٤- ٦ ومن   ٦- ٨- ٤- ٦ و ٥- ٨- ٤- ٦و

   معلومات مسهبة قد تفيد جهات خمتصة أخرى؛الطرد، وأي
 كغ من سادس فلوريد اليورانيوم، يقدم بيان ٠,١يف حالة الطرود اليت حتتوي على أكثر من   )ع(

 جهـات   قد تفيد  املنطبقة إن وجدت، وأية معلومات مسهبة        ٤- ٦- ٤- ٦حيدد اشتراطات   
  خمتصة أخرى؛

بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم إلعداد الشحنة، وحتميلها، ونقلها، وتفريغها،          تفصيلية  قائمة    )ف(
   بغرض تبديد احلرارة على حنو مأمون؛تنضيدومناولتها، مبا يف ذلك أي أحكام استثنائية لل

 أو اإلجراءات احملددة املطلوب     ةالعبو استخدام   عن مقدم الطلب إحالة إىل املعلومات اليت يوفرها        )ص(
  اختاذها قبل الشحن؛

بيان يتعلق بالظروف احمليطة املفترضة ألغراض التصميم إذا كانت هذه الظروف ال تتفق مـع                 )ق(
  ؛ما ينطبقحسب، ١٥-٨-٤-٦ و٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦ يف هو حمدد ما

  ؛١-٣-٥-١ الشتراطات وفقاً املنطبق نظام اإلدارةوصف خصائص   )ر(
  ؛ يف حالة الطوارئي ترتيبات تراها السلطة املختصة ضروريةأ  )ش(
  اإلشارة إىل هوية املتقدم، إذا رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛  )ت(
  .املوظف املسؤول عن التصديقوهوية توقيع   )ث(
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ة والسلع   حدود النشاط البديلة لشحنة مستثناة من األجهز       تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة العتماد        ١٨-٢٣-٤-٦
  :على املعلومات التالية) د (١-٢-٥-١-٥وفقاً الشتراطات 

 نوع الشهادة؛  )أ(

  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  تاريخ اإلصدار وتاريخ انتهاء الصالحية؛  )ج(
قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقـة            )د(

  ؛االستثناءعتمد مبوجبها يتعلقة بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت الذرية امل
  حتديد نوع اجلهاز أو السلعة؛  )ه(
  مواصفات اجلهاز أو السلعة؛  )و(
  مواصفات تصميم اجلهاز أو السلعة؛  )ز(
املشعة، وحـدود النـشاط البديلـة املعتمـدة للـشحنة        ) النويدات(مواصفات النويدة     )ح(

  ناة من األجهزة والسلع؛ املستث) الشحنات(
  ؛)ب(٢-٢-٢-٧-٢املستندات اليت تثبت االمتثال الشتراطات إشارة إىل   )ط(
  ذلك؛  إىل هوية مقدم الطلب، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورةإشارة  )ي(
  .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته  )ك(

  وفقاً للتصميم الذي اعتمدته تلك الـسلطات       عبوة تصنع ي لكل    السلطة املختصة بالرقم التسلسل    ُتبلَّغ  ١٩-٢٣-٤-٦
  .٣-٢٤-٤-٦ و٢-٢٤-٤-٦ و٤-٢٢-٤-٦ و٣-٢٢-٤-٦ و٢-٢٢-٤-٦مبوجب 

جيوز أن يتم االعتماد املتعدد األطراف عن طريق تصديق الشهادة األصلية اليت تصدرها السلطة املختصة                 ٢٠-٢٣-٤-٦
 أو تقوم السلطة املختصة يف البلـد        ،صديق شكل موافقة على الشهادة األصلية     وقد يأخذ هذا الت   .  الشحن والتصميم أ يف بلد   

  .الذي يتم الشحن عربه أو إليه بإصدار موافقة، أو مرفق، أو ملحق، أو ما إىل ذلك، على حنو منفصل
 ٧ة رتبترتيبات انتقالية تتعلق بال  ٢٤-٤-٦

 مـن  )1990بصيغتها املعدلـة يف  ( 1985 و1985 يتب طبع الطرود اليت ال يشترط اعتماد السلطة املختصة لتصميمها مبوج        
  ."IAEA Safety Series No. 6"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس 

 IP-1الطرود املستثناة واألنـواع     (تستويف الطرود اليت ال يشترط اعتماد السلطة املختصة لتصميمها            ١- ٢٤- ٤- ٦
باالشـتراطات  اليت تفي   اشتراطات هذه الالئحة كاملة، باستثناء أن الطرود         ))A(من الطرود وطرود النوع      IP-3 و IP-2و

الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلقـة بالنقـل       من   )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف     (١٩٨٥ أو   ١٩٨٥طبعيت   املبينة يف 
  :)كالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادسسلسلة األمان الصادرة عن الو(املأمون للمواد املشعة 
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، رهنـاً   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١جيوز مواصلة نقلها شريطة أن تكون قد أُعدت للنقل قبل             )أ(
 ؛، حسبما ينطبق٤-٢٤-٤-٦باالشتراطات املبينة يف 

  :جيوز مواصلة استخدامها شريطة أن  )ب( 
 ؛ورانيومال تكون مصممة الحتواء سادس فلوريد الي '١'

  ؛ من هذه الالئحة١-٣-٥-١تستوىف الشروط املنطبقة الواردة يف الرقم  '٢'
 مـن هـذه     ٧-٢تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة يف الفصل           '٣'

  ؛الالئحة
   من هذه الالئحة؛٧ و٥ و٤ و٣ و١تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة يف األجزاء  '٤'
  .٢٠٠٣  ديسمرب/  كانون األول٣١العبـوة أو تعديلها بعد ال يتم تصنيع  '٥'

 ٣١كل عبوة جرى تعديلها، إال إذا كان الغرض من ذلك حتسني السالمة، أو جرى تـصنيعها بعـد                     
أما العبوات اجملهزة للنقـل يف تـاريخ        . ، جيب أن تستويف اشتراطات هذه الالئحة بصورة تامة        ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

من سلسلة األمـان  ) ١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف     (١٩٨٥ و ١٩٨٥ لطبعة   ، وفقاً ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٣١يتجاوز   ال
وجيب على العبوات اجملهـزة     . ، فيجوز مواصلة نقلها   )IAEA Safety Series No 6(الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية       

  .مةبعد هذا التاريخ استيفاء اشتراطات هذه الالئحة بصورة تا
 من )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف  ( ١٩٨٥ و ١٩٨٥ و )بصيغتها املعدلة  (١٩٧٣و ١٩٧٣  طبعيت مبوجبالطرود املعتمدة   

  ."IAEA Safety Series No. 6"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس 
 ما مل اشتراطات هذه الالئحة كاملة صميمهايشترط اعتماد السلطة املختصة لت الطرود اليتتستويف   ٢-٢٤-٤-٦

  :يتم استيفاء الشروط التالية
العبوات مصنعة طبقاً لتصميم الطرد املعتمد من السلطة املختصة مبوجب أحكـام طـبعيت              أن تكون     )أ(

من ) ١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف     (١٩٨٥ أو   ١٩٨٥ طبعيت   أو) بصيغتها املعدلة  (١٩٧٣ أو   ١٩٧٣
 درة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس؛سلسلة األمان الصا

  ؛أن يستويف تصميم الطرد املوافقة املتعددة األطراف  )ب(
  ؛ من هذه الالئحة١-٣-٥-١أن تستوىف الشروط املنطبقة الواردة يف الرقم   )ج(
  ؛ئحة من هذه الال٧-٢أن تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة يف الفصل   )د(
   من هذه الالئحة؛٧ و٥ و٤ و٣ و١أن تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة يف األجزاء   )ه(
 يف حالة الطرود اليت حتتوي على مـواد انـشطارية           ١١-١١-٤-٦الشـرط املبني يف    أن يستوىف     )و(

  ؛وُتنقَل جواً
مـن سلـسلة    ) ملعدلةبصيغتها ا ( ١٩٧٣ أو   ١٩٧٣طبعيت  يف حالة الطرود اليت تستويف اشتراطات         )ز(

  :األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس
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 عدم جتاوز مستوى اإلشعاع على      الذي يضمن بالتدريع الكايف   أن حتتفظ الطرود      '١'
 يف ظروف النقل املفـضية  ساعة/ ملي سيفرت١٠بعد متر واحد من سطح الطرد  

بـصيغتها  ( املنقحة   ١٩٧٣حة أو طبعة     املنق ١٩٧٣إىل حوادث احملددة يف طبعة      
 من سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، العـدد             )املعدلة

عندما حيتوي الطرد على أقصى حـد مـن احملتويـات املـشعة الـيت               ،  السادس
  الحتوائها؛  صمم

  أن ال يكون تنفيس الطرود مستمراً؛  '٢'
 لكل عبوة ويوسم    ٥- ٥- ١- ٢- ٥ عليه يف    خيصص رقم مسلسل طبقاً ملا نص     أن    '٣'  

  .به اجلزء اخلارجي منها
 أحكـام الـذي يـستويف     طبقاً لتصميم الطرد املعتمـد      ال يسمح بالبدء يف تصنيع العبوات من جديد           ٣-٢٤-٤-٦

سلـسلة األمـان     من   )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف     (١٩٨٥ أو   ١٩٨٥طبعيت  أو  ) بصيغتها املعدلة  (١٩٧٣ أو   ١٩٧٣ طبعيت
  .العددالسادس الذرية، درة عن الوكالة الدولية للطاقةالصا

ة عشرة  سادسالالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة ال    املستثناة من االشتراطات للمواد االنشطارية مبوجب       الطرود  
 من ٢٠٠٩طبعة   ( املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة     األمم املتحدة  ة عشرة املنقحة لتوصيات   سابعالطبعة ال  أو   املنقحة

  )"IAEA Safety Standard Series No. TS-R-1"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
) انـشطاري  ("FISSILE"جيوز مواصلة نقل الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية مستثناة من التصنيف               ٤-٢٤-٤-٦

 أو ة عـشرة املنقحـة  سادسبالطبعة الالئحة النموذجية املرفقة  من ال‘٣‘ أو ‘١‘ )أ( ٥-٣-٢-٧-٢وفقاً لالشتراطات املبينة يف 
ـ        األمم املتحدة  ة عشرة املنقحة لتوصيات   سابعالطبعة ال  مـن   ‘٣‘ أو   ‘١‘ )أ( ٤١٧الفقـرة    (ةري املتعلقة بنقـل البـضائع اخلط
ة للنقل على شـكل مـواد غـري          ومعد )نظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلقة بالنقل املأمون للمواد املشعة         أل ٢٠٠٩ طبعة

 مـن هـاتني     ٥-٣-٢-٧-٢انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناة إال إذا طبقت حدود كتلة الشحنات الواردة يف اجلدول               
  .وتنقل الشحنة مبوجب االستخدام احلصري. الطبعتني على نوع وسيلة النقل

 ١٩٨٥ أو   ١٩٨٥أو  ) بـصيغتها املعدلـة    (١٩٧٣ أو   ١٩٧٣املواد املشعة ذات الشكل اخلاص املعتمدة مبوجب طبعة         
  من سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس) ١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف (
 لتـصميم اعتمدتـه الـسلطة        اخلاص املصنوعة وفقاً   الشكلجيوز مواصلة استخدام املواد املشعة ذات         ٥-٢٤-٤-٦

بـصيغتها املعدلـة    ( ١٩٨٥ أو   ١٩٨٥ أو   )بـصيغتها املعدلـة   ( ١٩٧٣ أو   ١٩٧٣ ةطبعمبوجب  املختصة من طرف واحد     
إذا كانت مستوفية لربنامج ضمان     سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس،            من   )١٩٩٠ يف

 جديد لتلـك املـواد املـشعة ذات        وال جيوز السماح ببدء صنع    . ١-٣-٢-١-١ للشروط املنطبقة يف     اجلودة اإللزامي وفقاً  
  .اخلاص الشكل
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  ٥-٦الفصل 
  اويات الوسيطةاشتراطات بناء واختبار احل

  اشتراطات عامة  ١-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-١-٥-٦
 املعدة لنقل بعض البضائع اخلطـرة،      اويات الوسيطة  الواردة يف هذه الالئحة على احل      االشتراطاتتنطبق    ١-١-١-٥-٦

 بعينها من اشتراطات    طرائقوال تنص على ما قد تقتضيه بعض         وسائطالشتراطات العامة للنقل املتعدد     وتضع هذه األحكام اال   
  .خاصة

 تشغيلها، اليت ال تستويف بدقة االشتراطات الواردة هنا، ولكنها ومعدات، اويات الوسيطةفيما يتعلق باحل  ٢-١-١-٥-٦
وعالوة على ذلك، ومراعـاة  . ن تنظر فيها السلطة املختصة العتمادها  تستويف اشتراطات بديلة مقبولة، جيوز بصفة استثنائية أ       

للتطورات يف العلوم والتكنولوجيا، جيوز للسلطة املختصة أن تنظر يف استخدام الترتيبات البديلة اليت توفر على األقـل أمانـاً                    
  . أعلى للصدمات والتحميل والنريان املواد املنقولة ومقاومة مساوية أوخواصمساوياً يف االستخدام من حيث التوافق مع 

وجتهيزها واختبارها ووضع العالمات عليها وتشغيلها ملوافقـة الـسلطة          الوسيطة  خيضع بناء احلاويات      ٣-١-١-٥-٦
  . الوسيطةاملختصة يف البلد الذي تعتمد فيه احلاويات

 ووصـفاً   الواجب اتباعها، ات   التالون معلومات عن اإلجراء    هاحلاويات الوسيطة وموزعو  ااع  يقدم صنّ   ٤-١-١-٥-٦
وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون احلاويات الوسيطة،         ) مبا يف ذلك احلشايا املطلوبة    (ألنواع وأبعاد وسائل اإلغالق     

  .كما هي مقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصل
  تعاريف  ٢-١-٥-٦

وسائل يعين الوعاء ذاته، مبا يف ذلك الفتحات و       )  املركبة اويات الوسيطة  خبالف احل   الوسيطة اوياتيف مجيع فئات احل    (اجلسم
  التشغيل؛معدات ، ولكنه ال يشمل إغالقها

 أو اوية الوسـيطة تعين أي محالة أو حلقة أو عروة أو إطار مركب جبسم احل   )  املرنة للسوائب  حاويات الوسيطة لل ( املناولة أداة
  ؛اوية الوسيطةادة جسم احلل من امتداد ملشكَّم

 كتلـة صـافية   وأكـرب  اهليكلية امعداهتأو  ا تشغيله ومعدات  الوسيطة تعين كتلة جسم احلاوية     كتلة إمجالية مسموح هبا    أكرب
  ؛مسموح هبا

يمرات املركبة، تفهم على أهنا تشمل البول      األوعية الداخلية يف احلاويات الوسيطة    خبصوص  ، عندما تستخدم    املواد البالستيكية 
  األخرى مثل املطاط؛

د تعين مزودة حبماية إضافية ضد الصدم، ومن أشكال احلماية، على سبيل املثال، أن تشيّ             )  املعدنية اويات الوسيطة للح (حممية
  من جدار متعدد الطبقات أو جدار مزدوج، أو يف شكل إطار ذي غالف معدين شبكي؛

تصريف الضغط والسالمة والتـسخني   -احلاويات الوسيطة   فئة   حبسب   -  ، وتعين  تعين وسائل امللء والتفريغ     التشغيل معدات
  ؛والعزل احلراري وأدوات القياس
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تعين أجزاء التقويـة، والـربط، واملناولـة،    ) املرنة احلاويات الوسيطةغري  يف مجيع فئات احلاويات الوسيطة (املعدات اهليكلية 
املركبة اليت يوجد هبا وعاء داخلـي مـن          القاعدية يف احلاويات الوسيطة   ، مبا يف ذلك املنصة       أجزاء اجلسم  واحلماية، وتثبيت 

  ليفي أو اخلشب؛الاملصنوعة من الكرتون الوسيطة البالستيك، واحلاويات 
يعين مادة مصنوعة من أشرطة ممددة أو فتائل مفردة من مـادة بالسـتيكية             ) املرنة يف احلاويات الوسيطة   (البالستيك املنسوج 

  .مناسبة
  اويات الوسيطةفئات احل  ٣-١-٥-٦
  . تتكون من جسم معدين مع وسائل التشغيل واملعدات اهليكلية املناسبة،املعدنية احلاويات الوسيطة  ١-٣-١-٥-٦
 تتكون من جسم يتألف من غشاء أو قماش منسوج أو أية مادة أخرى مرنة               ،املرنة احلاويات الوسيطة   ٢-٣-١-٥-٦

  . مناولة مناسبةوأدواتداخلي أو بطانة إذا لزم ذلك، إىل جانب أية وسائل تشغيل أو خليط من هذه املواد، ومن طالء 
، ميكن  امداجلبالستيك  ، تتكون من جسم من ال     جامدةاملصنوعة من مواد بالستيكية      احلاويات الوسيطة   ٣-٣-١-٥-٦

  .أن يزود مبعدات هيكلية إىل جانب وسائل مناسبة للتشغيل
 يضم وعاء داخلياً صلب تتألف من معدات هيكلية يف شكل غالف خارجي   ،ملركبةا احلاويات الوسيطة   ٤-٣-١-٥-٦

حبيث يشكل الوعاء الداخلي   مبنية احلاويات الوسيطةوتكون.  أو أية معدات هيكلية أخرىتشغيلمن البالستيك وأية معدات 
 أو ختـزن أو تنقـل أو تفـرغ          والغالف اخلارجي، عند جتميعهما، وحدة واحدة متكاملة تستخدم على هذا النحو، فتعبـأ            

  .واحدة كوحدة
 )قبعات(بأغطية  ليفي  ال، تتألف من جسم من الكرتون       ليفيالاملصنوعة من الكرتون     احلاويات الوسيطة   ٥-٣-١-٥-٦

، ومعدات تـشغيل ومعـدات   )ولكن دون عبوات داخلية(علوية وسفلية منفصلة أو بدوهنا، وإذا اقتضى األمر ببطانة داخلية    
  .سبةهيكلية منا

ولكن دون  ( مع بطانة داخلية     ثين أو قابل لل   جامد، تتكون من جسم خشيب      اخلشبية احلاويات الوسيطة   ٦-٣-١-٥-٦
  .ومزود مبعدات تشغيل هيكلية مناسبة) عبوات داخلية

  حاويات الوسيطةنظام الرموز الداللية لل  ٤-١-٥-٦
 حرف أو حروف كبرية كما هـو        يليهما،  )أ( يف   يتكّون الرمز من رقمني عربيني على حنو ما هو حمدد            ١-٤-١-٥-٦

  .احلاوية الوسيطة، رقم عريب يشري إىل فئة من املقاطع مقطع، حني يشترط يف ذلك مث يلي ؛)ب(حمدد يف 

  املفرغة اململوءة أو ةصلبللمواد ال
  للسوائل ) بار٠,١( كيلوباسكال ١٠حتت ضغط يتجاوز  باجلاذبية   النوع

  ٣١  ٢١  ١١   صلبة

 
  )أ(

  -  -  ١٣  مرنة
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  املواد  )ب(
A  مجيع األنواع واملعاجلات السطحية (فوالذ(  
B  ألومنيوم  
C  خشب طبيعي  
D  خشب رقائقي   
F  خشب معاد التكوين   
G  كرتون ليفي  
H  مواد بالستيكية  
L  نسيج  

M  طبقاتورق، متعدد ال  
N   أو األلومنيومفوالذ الغري(معدن .(  

ف الالتينية على التوايل يف اخلانة واملركبة، يكتب حرفان كبريان من احلر سيطةيف حالة احلاويات الو  ٢-٤-١-٥-٦
  . الوسيطة ويشري الثاين إىل الوعاء اخلارجي للحاويةاوية الوسيطةيشري األول إىل مادة الوعاء الداخلي للح. الثانية من الرمز

  :اويات الوسيطةمت تعيني األنواع والرموز التالية للح  ٣-٤-١-٥-٦
  الفقرة  الرمز  فئة احلاوية  اوية الوسيطةة صنع احلماد
  ١-٥-٥-٦      معدنية

Aللمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية   فوالذ  
   للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط

  للسوائل

11A 

21A 

31A 

  

Bللمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية   ألومنيوم  
  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط

  ائلللسو

11B 

21B 

31B 

  

N   للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية   األلومنيوم أو الفوالذغريمعادن  
  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط

  للسوائل

11N 

21N 

31N 

  

٢-٥-٥-٦     مرنة  
Hبالستيك منسوج بدون طالء أو بطانة   بالستيك  

  بالستيك منسوج مطلي
  بالستيك منسوج مبطن

   مطلي ومبطنبالستيك منسوج
  رقائق بالستيكية

13H1 

13H2 

13H3 

13H4 

13H5 

 

L بدون طالء أو بطانة  نسيج  
  مطلي
  مبطن

  مطلي ومبطن

13L1 

13L2 

13L3 

13L4 

  

M متعدد اجلدران  ورق  
  متعدد اجلدران، مقاوم للماء

13M1 

13M2 
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  الفقرة  الرمز  فئة احلاوية  اوية الوسيطةة صنع احلماد
H  هيكليةللمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، ومزودة مبعدات  جامدةمواد بالستيكية   

  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، قائمة بدون تربيط
  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، مزودة مبعدات هيكلية

  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، قائمة بدون تربيط
  للسوائل، مزودة مبعدات هيكلية

  للسوائل، قائمة بدون تربيط

11H1 

11H2 

21H1 

21H2 

31H1 

31H2 

٣-٥-٥-٦  

HZ  اء داخلي من ـمع وع مركبة
  )أ(البالستيك

مـن   داخلـي    للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مـع وعـاء        
  البالستيك اجلامد

 مـن    داخلـي  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مـع وعـاء        
  البالستيك املرن

مـن  داخلـي   للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، مع وعاء         
  اجلامدالبالستيك 

مـن  داخلـي   للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، مع وعاء         
  البالستيك املرن

  من البالستيك اجلامدداخلي للسوائل، مع وعاء 
   من البالستيك املرن داخليللسوائل، مع وعاء

11HZ1 

 
11HZ2 

 
21HZ1 

21HZ2 

31HZ1 

31HZ2 

٤-٥-٥-٦  

G 11  يةللمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذب   كرتون ليفيG ٥-٥-٥-٦  
 ٦-٥-٥-٦      خشبية

C11  داخلية للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع بطانة   خشب طبيعيC 

D 11  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع بطانة داخلية   خشبD 

F11  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع بطانة داخلية   خشب معاد التكوينF 

  

لبيان طبيعة املادة املستخدمة يف صـنع  ) ب( ١-٤-١-٥-٦لفقرة    ل  حبرف التيين كبري وفقاً    Zمل الرمز باالستعاضة عن احلرف      يستك  )أ(
  .الغالف اخلارجي

 أن احلاوية الوسيطة، على الرغم من       "W"ويعين احلرف   .  بعد رمز احلاوية الوسيطة    "W"قد يأيت احلرف      ٤-٤-١-٥-٦
 وتعترب مماثلـة وفقـاً   ٥-٥-٦ عما جاء يف القسم ختتلف إليه الرمز، فإهنا مصنوعة مبواصفات أهنا من نفس النوع الذي يشري    

  .٢-١-١-٥-٦لالشتراطات الواردة يف 
  وضع العالمات  ٢-٥-٦
   العالمات األولية  ١-٢-٥-٦
وضع يف تحتمل عالمات دائمة مقروءة الالئحة لالستخدام وفقاً هلذه      مصنوعة ومعدة  اوية وسيطة كل ح   ١-١-٢-٥-٦

  : مم، وأن تبني ما يلي١٢وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام والرموز عن . مكان تسهل رؤيته

 u  .  رمز األمم املتحدة للعبوات  )أ(
n 
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أو حاويـة الـسوائب املرنـة     ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبـات أن العبـوة       
الشتراطات ذات الصلة الـواردة يف      متتثل ل الصهريج النقال أو حاوية الغاز املتعددة العناصر         أو

  .٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦الفصل 
احلـرفني  املعدنية اليت ُتختم أو تنقش عليها العالمات، جيوز وضـع            يف حالة احلاويات الوسيطة   

   من الرمز؛بدالً" UN"الكبريين 
  ؛٤-١-٥-٦  للفقرةوفقاً الوسيطة  على نوع احلاوية لالذي يدالرمز   )ب(
  : اعتمد هلا النموذج التصميمياليتالتعبئة ) جمموعات(حرف كبري يشري إىل جمموعة   )ج(

'١'  X للمجموعات I وII وIII) ؛)يف حالة املواد الصلبة فقط احلاويات الوسيطة  
'٢'  Y جملموعيت التعبئة IIو III؛  
'٣'  Z جملموعة التعبئة III؛ فقط  

  ؛)آخر رقمني(شهر وسنة الصنع   )د(
احملركـات يف     بالعالمة املميزة للمركبات ذات    االدول املرخصة بتخصيص العالمة، ويعّبر عنه       )ه(

   الدويل؛املرور نظام
كما حتددها السلطة   اوية الوسيطة   اسم أو رمز الصانع وغري ذلك من عالمات التعرف على احل            )و(

  املختصة؛
  ؛"0"وضع العالمة ت غري املصممة للتنضيد، طةاويات الوسيوللح. محل اختبار التنضيد بالكيلوغرام  )ز(
  .الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا بالكيلوغرامات  )ح(
ويـتم  ) ح(إىل ) أ( من توضع العالمات األولية املطلوبة أعاله وفقاً للتسلسل الوارد يف الفقرات الفرعية            

عند االقتضاء، بشرطة مائلة    ،  ٢-٢-٥-٦لفرعية ويف   الفصل بني كل عنصر من عناصر العالمات املطلوبة يف هذه الفقرات ا           
  .أجزاء العالمةمجيع التعرف على سهولة تتيح دائماً أو مسافة وتعرض بطريقة 

  :أعاله) ح(إىل ) أ(وفقاً للفقرات الفرعية من   أنواع احلاويات الوسيطةملختلففيما يلي أمثلة عالمات   ٢-١-٢-٥-٦
 11A/Y/02 99 

NL/Mulder 007 

5500/1500 

جملموعيت /صنوعة من الصلبمو  معدنية للمواد الصلبة تفرغ باجلاذبيةاوية وسيطةحل
 Mulderصنعها  /مرخصة من هولندا  /١٩٩٩ فرباير/مصنعة يف شباط  /IIIو II التعبئة

محولـة  /007 سلسلمه السلطة املختصة رقم     ـومن منوذج تصميمي خصصت ل    
  .غرام  بالكيلوا املسموح هبوىصق الاإلمجالية الكتلة/غرام اختبار التنضيد بالكيلو

 13H3/Z/03 01 

F/Meunier 1713 

0/1500 

بالسـتيك  مصنوعة من ال   مرنة للمواد الصلبة تفرغ باجلاذبية مثالً و       اوية وسيطة حل
  .غري مصممة للتنضيد/بطانةمع املنسوج 

u 
n 

u 
n 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

316 

 31H1/Y/04 99 

GB/9099 
10800/1200 

ل مصنوعة من البالسـتيك مبعـدات        من البالستيك اجلامد للسوائ    اوية وسيطة حل
  .هيكلية تتحمل محل التنضيد

 31HA1/Y/05 01 

D/Muller 1683 

10800/1200 

حلاوية وسيطة مركبة للسوائب للسوائل ذات وعاء داخلي من البالستيك اجلامـد      
  .وغالف خارجي من الفوالذ

 11C/X/01 02 

S/Aurigny 9876 

3000/910 

شب لنقل املواد الصلبة مع بطانة داخلية ومرخصة         مصنوعة من اخل   اوية وسيطة حل
  .III وII وI التعبئة اتللمواد الصلبة يف جمموع

  اإلضافيةوضع العالمات   ٢-٢-٥-٦

، وباإلضافة إىل ذلك املعلومات التالية      ١-٢-٥-٦ العالمات املطلوبة مبوجب     اوية وسيطة حتمل كل ح    ١-٢-٢-٥-٦
  : للفحصمتيسِّرتآكل مثبتة بصفة دائمة يف مكان اليت ميكن أن تسجل على لوحة مقاومة لل

  اوية الوسيطةفئة احل
  خشبية كرتون ليفي  مركبة  بالستيك جامد  معدنية  اإلضافيةالعالمات 

     X X X  س٢٠º  يف درجة حرارة)أ(السعة باللترات
 X X X X X  )أ(كتلة الوزن الفارغ بالكيلوغرامات

إذا  )أ()أو بـار  (ال  كيلوباسـك ال ب املانومتريضغط االختبار   
  انطبق

  X X     

ــلء ــصى للم ــضغط األق ــغ ب/ال ــكال الالتفري كيلوباس
  إذا انطبق )أ()أو بار(

X X X     

         X   باملليمتراتاحلد األدىن لسمكها ,مادة صنع جسم احلاوية 
     X X X  )الشهر والسنة (إذا انطبقتاريخ آخر اختبار ملنع التسرب 

     X X X  )ةالشهر والسن(تاريخ آخر فحص 
         X  الرقم املسلسل لدى املنتج

  )ب(احلد األقصى حلمل التنضيد املسموح به
X X X X X 

  .تذكر الوحدة املستخدمة  )أ(
ينطبق وضع هذه العالمات اإلضافية على مجيع احلاويات الوسيطة اليت صنعت أو أصلحت أو أعيد تـصنيعها                 . ٢-٢-٢-٥-٦انظر    )ب(

  .٢٠١١يناير /يناعتباراً من كانون الثا

هـو  يبني احلد األقصى حلمل التنضيد املنطبق عندما تكون احلاوية الوسيطة قيد االستخدام برمز كمـا         ٢-٢-٢-٥-٦
  :اً بوضوحالرمز مستدمياً ومرئيويكون . ٢-٥-٦ أو ١-٥-٦مبني يف الشكل 

u 
n 

u 
n 

u 
n 
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  ٢-٥-٦الشكل         ١-٥-٦الشكل 

  

  

  

  
  قابلة للتنضيدري غحاويات وسيطة   حاويات وسيطة قابلة للتنضيد  

 ١٢وتكون احلروف واألرقام اليت تشري إىل الكتلة بارتفاع         . مم١٠٠× مم  ١٠٠وال يقل الرمز عن       
وإذا مل تكن األبعاد حمددة، .  وتكون املنطقة داخل عالمات الطباعة املبينة بأسهم األبعاد مربعة الشكل.مم على األقل

وال تتجاوز الكتلة املبينة أعلى الرمز احلمـل املفـروض           . العناصر املبينة  جيب أن تكون مجيع العناصر بتناسب تقرييب مع       
  .١,٨مقسوماً على ) ٤-٦-٦-٥-٦انظر (خالل اختبار النموذج التصميمي 

 على مجيع احلاويات الوسيطة اليت صنعت أو أصلحت أو أعيد تـصنيعها             ٢-٢-٢-٥-٦تنطبق أحكام     :مالحظة
 الواردة يف الطبعـة املنقحـة       ٢-٢-٢-٥-٦تطبيق أحكام    يف    االستمرار    وجيوز  .٢٠١١ر  يناي/اعتباراً من أول كانون الثاين    

 الـيت صـنعت أو      ، على مجيع احلاويات الوسيطة    الئحة تنظيمية منوذجية  ة،  للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطر    السابعة عشرة   
    .٢٠١٦ديسمرب /ول كانون األ٣١ و٢٠١١يناير / كانون الثاين١ بنيأصلحت أو أعيد تصنيعها 

، جيوز أن حتمل احلاويات الوسيطة املرنـة رمسـاً          ١-٢-٥-٦باإلضافة إىل العالمات املطلوبة مبقتضى        ٣-٢-٢-٥-٦
  .توضيحياً لطرائق الرفع املوصى هبا

 ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١توضع على الوعاء الداخلي للحاوية الوسيطة املركبة املصنوعة بعد            ٤-٢-٢-٥-٦
). و(و) ه(إذا كان التاريخ هو تاريخ صنع الوعاء الداخلي البالستيكي          ) د(و) ج(و) ب (١-١-٢-٥-٦ املبّينة يف    العالمات

وتكـون العالمـات    . ١-١-٢-٥-٦وتوضع العالمات طبقاً للتتابع املبّين يف       . وال يوضع رمز التعبئة اخلاص باألمم املتحدة      
  .ع الوعاء الداخلي يف الغالف اخلارجيدائمة، ومقروءة ويف موضع يسهِّل رؤيتها حني يوض

جيوز بدالً من ذلك أن يوضع تاريخ صنع الوعاء الداخلي البالستيكي على الوعاء الداخلي إىل جانـب                   
جيب أن يكون الرقمان اللذان يشريان ويف هذه احلالة، . وفيما يلي مثال على طريقة مناسبة لوضع العالمات. باقي العالمات

  :المة األولية ويف الدائرة الداخلية للساعة متماثلنيإىل السنة يف الع
  

  
  
  

  مم١٠٠الُبعد األدىن

ىن 
ألد
د ا
الُبع

١٠
٠

  مم

  مم١٠٠الُبعد األدىن

ىن 
ألد
د ا
الُبع

١٠
٠

  مم

 كغم كحد أقصى...
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  .ميكن أيضاً قبول طرائق أخرى توفر احلد األدىن من املعلومات املطلوبة يف شكل دائم ومرئي بوضوح  :مالحظة
تكن حاوية وسيطة مركبة مصممة حبيث ميكن فك الغالف اخلارجي للحاوية الوسيطة املركبـة              حيثما    ٥-٢-٢-٥-٦

 على كل   ،، يوضع )وذلك مثالً إلعادة احلاوية الوسيطة لكي يعيد استخدامها املرسل األصلي         (قله عندما تكون فارغة     لغرض ن 
 ذلك من عالمات تعرف احلاوية       شهر وسنة الصنع واسم أو رمز الصانع وغري        تنفيذ التفكيك،  فصلها عند    املزمعمن األجزاء   

  ).)و( ١-١-٢-٥-٦(ة على النحو الذي حتدده السلطة املختص ،الوسيطة
 ستوفية ملواصـفات  م  تشري العالمات إىل أن احلاويات الوسيطة      :النموذج التصميمي استيفاء مواصفات     ٣-٢-٥-٦

  . االشتراطات املشار إليها يف الشهادةئها وإىل استيفا،منوذج تصميمي اجتاز االختبار
  )31HZ1 (يعهاوضع العالمات على احلاويات الوسيطة املركبة املعاد تصن  ٤-٢-٥-٦

 عن احلاويـة    ٢-٢-٢-٥-٦ و ١-١-٢-٥-٦وفقاً ألحكام هذه الالئحة، ُتمحى العالمات املبّينة يف           
  . الوسيطة األصلية أو ُتجعل قراءهتا متعذّرة، وتوضع عالمات جديدة على احلاوية الوسيطة املعاد تصنيعها

  البناءاشتراطات   ٣-٥-٦
  عامةاشتراطات   ١-٣-٥-٦
 عن البيئة اخلارجية أو حمميـة علـى النحـو           ةلعطب الناشئ عوامل ا مقاومة ل   احلاويات الوسيطة  تكون   ١-١-٣-٥-٦

  .امنه املالئم
مبنية ومغلقة على حنو ال يتيح تسّرب أي من حمتوياهتا يف ظل ظروف النقـل                تكون احلاويات الوسيطة    ٢-١-٣-٥-٦

 .حلرارة أو الرطوبة أو الضغطالعادية، مبا يف ذلك تأثريات االهتزاز أو التغريات يف درجة ا

 مبنية من مواد تتفق مع حمتوياهتا، أو حممية من الداخل، حبيث             ووسائل إغالقها  تكون احلاويات الوسيطة    ٣-١-٣-٥-٦
  : ملا يليال تكون عرضة

  راً؛خط  استخدامهاجيعلتفاعل احملتويات معها على حنو   )أ(
 .مركبات ضارة أو خطرةتكوِّن معها  حتللها، أو  أو الوسيطةتفاعل احملتويات مع احلاوياتت أن  )ب(

  .، ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غري عرضة للتفاعل مع حمتويات احلاوياتياعند استخدام احلشا  ٤-١-٣-٥-٦
 التشغيل موضوعة أو حممية على حنو يقلل إىل أدىن حد من خطر تسّرب احملتويات               معداتتكون مجيع     ٥-١-٣-٥-٦

  . خالل املناولة أو النقلهالعطب يصيبنتيجة 
 مصممة على حنو يقـاوم، دون       ةاهليكليومعداهتا   تشغيلها   ومعداتهتا  ملحقاو تكون احلاويات الوسيطة    ٦-١-٣-٥-٦

املعـدة للتنـضيد     وتكون احلاويات الوسيطة  . فقد يف احملتويات، الضغط الداخلي للمحتويات وإجهاد املناولة والنقل العاديني         
 الظروف العادية للمناولـة     لتحّملتكون مجيع مرابط الرفع والتثبيت يف احلاويات قوية على النحو الكايف            و. مصممة للتنضيد 

د ال لزوم له على اجهإوالنقل دون أن يتسبب ذلك يف حدوث تشويه كبري أو قصور وتكون موضوعة على حنو ال يسبب أي         
  . الوسيطةأي جزء من احلاوية
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 : ينبغي أن تكون مبنية حبيثإطار من جسم داخل ة الوسيطةاويعندما تتكّون احل  ٧-١-٣-٥-٦

  جلسم؛ا يف  مادياً عطباً أو يضغط عليه على حنو يتسببطاراإلب  اجلسمال حيتك  )أ(
   يف مجيع األوقات؛إلطاريظل اجلسم ممسوكاً داخل ا  )ب(
 إلطـار وا إذا كانت الوصالت بني اجلسم       للعطب التجهيز مثبتة حبيث ال تتعرض       عناصرتكون    )ج(

  .تتيح التمدد أو احلركة نسبياً
يكون نظـام التفريـغ     و صمام تفريغ يف القاع، يكون باإلمكان تأمينه يف الوضع املغلق            حيثما يركب   ٨-١-٣-٥-٦

 ذراعية ضـد الفـتح      وسائل إغالق الصمامات اليت هلا     يكون باإلمكان تأمني  و. العطب على النحو املالئم من      بأكمله حممياً 
سوائل أيضاً  على  اليت حتتوي    احلاويات الوسيطة وتوفر يف   . كون الوضع املفتوح أو الوضع املغلق ظاهرين بسهولة       يو. املفاجئ

  . أو وسيلة مماثلةشفة سطامية على سبيل املثال بواسطة ، منفذ التفريغإغالقوسيلة ثانوية إلحكام 
  االختبار، وإصدار الشهادات والفحص  ٤-٥-٦
وختترب وفقاً لربنامج ضمان جـودة        ويعاد تصنيعها، وُتصلَّح،   ع احلاويات الوسيطة  تصّن: ضمان اجلودة   ١-٤-٥-٦

 تستويف االشـتراطات الـواردة يف        أو معاد تصنيعها أو مصلّحة     توافق عليه السلطة املختصة، لضمان أن كل حاوية مصنوعة        
  .الفصل هذا

 طرود النقـل للبـضائع      -العبوة   "ISO 16106: 2006 رقم  لتوحيد املقاييس،  ة الدولي املنظمة يوفر معيار   :مالحظة
توجيهات مقبولة   " ISO 9001 مبـادئ لتطبيـق    - عبوات البضائع اخلطرة واحلاويات الوسيطة والعبوات الكبرية         -اخلطرة  

  . لإلجراءات اليت ميكن اتباعها
 بدئيةفحوص  ذلك ل الختبارات النموذج التصميمي، وك    ختضع احلاويات الوسيطة   :اشتراطات االختبار   ٢-٤-٥-٦

  .، إذا انطبقت٤-٤-٥-٦  للفقرة ودورية وفقاً
بشأن كل منوذج تـصميمي     ) ٢-٥-٦على النحو املبني يف     (تصدر شهادة وعالمة    : إصدار الشهادات   ٣-٤-٥-٦
  . تفيد بأن النموذج التصميمي مبا فيه جتهيزاته يستويف اشتراطات االختباراوية وسيطةحل
  الفحص واالختبار   ٤-٤-٥-٦

  . بشأن اختبارات وفحوص احلاويات الوسيطة اليت مت إصالحها٥-٤-٥-٦انظر أيضاً   : مالحظة
 معدنية أو مصنوعة من البالستيك اجلامد أو مركبة للتأكد من قبوهلا مـن              اوية وسيطة تفحص كل ح    ١-٤-٤-٥-٦

  :السلطة املختصة
 سـنوات ات ال تتجاوز مخس     ، مث بعد ذلك على فتر     )مبا يف ذلك بعد صنعها     (قبل بدء تشغيلها    )أ(

  :بالتايلفيما يتعلق 
  املطابقة للنموذج التصميمي مبا يف ذلك وضع العالمات؛  '١'
  احلالة الداخلية واخلارجية؛  '٢'
  ؛أداء جتهيزات التشغيل وظائفها كما ينبغي  '٣'
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ب  إالّ بالقدر الالزم إلجراء فحص مناس      ، إن وجد،   العزل احلراري  وليست هناك حاجة إىل إزالة    
   احلاوية الوسيطة؛جلسم

  :بالتايل فيما يتعلق سنةني ونصف سنتعلى فترات ال تتجاوز   )ب(
  احلالة اخلارجية؛  '١'
  ؛أداء جتهيزات التشغيل وظائفها كما ينبغي  '٢'

  .اوية الوسيطة إالّ بالقدر الالزم إلجراء فحص مناسب جلسم احل، إن وجد،العزل احلراري يرتع وال
  .يطة مطابقة يف مجيع النواحي لنموذجها التصميميوتكون كل حاوية وس  

 لكل  ٣-٧-٦-٥-٦الختبار املبني يف    ا  بقدر جيرى اختبار مناسب ملنع التسرب يكون فعاالً على األقل          ٢-٤-٤-٥-٦
ـ                   أل أو  حاوية وسيطة معدنية، أو من البالستيك اجلامد واحلاويات الوسيطة املركبة لنقل السوائل أو لنقل املواد الصلبة اليت مت

  :٣-٧-٦-٥-٦تفرغ حتت الضغط، وتكون احلاويات الوسيطة قادرة على استيفاء مستوى االختبار املبني يف 
  قبل استخدامها األول يف النقل؛  )أ(
  .على فترات ال تتجاوز سنتني ونصف سنة  )ب(
 وجيوز اختبـار    .ويلزم يف هذا االختبار أن تكون احلاوية الوسيطة جمهزة بوسائل اإلغالق األولية للقاع              

  .الوعاء الداخلي يف حاوية وسيطة مركبة بدون الغالف اخلارجي، شريطة عدم تأثر نتائج االختبار بذلك
أو االختبـار   إىل حني موعد الفحص     وكل اختبار   بتقرير عن كل فحص     حيتفظ مالك احلاوية الوسيطة       ٣-٤-٤-٥-٦

انظر كذلك اشتراطات   (، وحيدد الطرف القائم بالفحص واالختبار        ويشمل التقرير نتائج الفحص واالختبار     .التايل على األقل  
  ).١-٢-٢-٥-٦وضع العالمات يف 

 ملا ورد يف هذا الفـصل، أن        جيوز للسلطة املختصة أن تطلب يف أي وقت اإلثبات باالختبارات، وفقاً            ٤-٤-٤-٥-٦
  . احلاوية الوسيطة مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي

  احلاويات الوسيطة اليت مت إصالحها  ٥-٤-٥-٦
أو صـيانتها    إصـالحها أو أي سبب آخر، يلزم      ) حادث مثالً ( نتيجة صدم    اوية وسيطة حإذا انعطبت     ١-٥-٤-٥-٦

ويـستبدل  . ، حبيث تطابق النموذج التصميمي)١-٢-١ يف تعريف الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطةانظر (بطريقة أخرى   
  .األوعية الداخلية يف احلاويات الوسيطة املركبةمن  و،اويات الوسيطة البالستيكية اجلامدة من أجسام احلُيعطبما 
باإلضافة إىل أي اشتراطات اختبار وفحص أخرى واردة يف هذه الالئحة، ختضع احلاوية الوسيطة لكل                 ٢-٥-٤-٥-٦

  .إمتام اإلصالح، وتعد التقارير املطلوبة بعد ٤-٤-٥-٦اشتراطات االختبار والفحص الواردة يف 
يقوم الطرف الذي يؤدي االختبارات والفحوص بعد اإلصالح بوضع عالمة على احلاوية الوسيطة قرب            ٣-٥-٤-٥-٦

  :عالمة النموذج التصميمي للصانع، تبني ما يلي
  احلالة اليت أجري فيها اإلصالح؛  )أ(
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  واسم الطرف الذي أجرى اإلصالح أو رمزه املرخص لـه؛  )ب(
  ).الشهر، السنة(الختبارات والفحوص وتاريخ ا  )ج(

 مـستوفية الشـتراطات     ٢-٥-٤-٥-٦لفقـرة     جيوز اعتبار االختبار والفحوص اليت جترى وفقـاً ل          ٤-٥-٤-٥-٦
  .االختبارات والفحوص الدورية اليت جترى كل عامني ونصف وكل مخسة أعوام

  اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة  ٥-٥-٦
  يات الوسيطة املعدنيةاشتراطات خاصة للحاو  ١-٥-٥-٦
وهنـاك ثـالث    . نقل املواد الصلبة والسوائل   لاملعدنية    على احلاويات الوسيطة   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-١-٥-٥-٦

  :فئات من هذه احلاويات
  ؛)11N و11B و11A(ة اجلاذبيبأو تفرغ  متأل ة اليت صلبللمواد ال  )أ(
 21A) ( بار ٠,١( كيلوباسكال   ١٠يتجاوز  ري  مانومت بضغط   متأل أو تفرغ  ة اليت   صلبلمواد ال ول  )ب(

  ؛ )21N و21Bو
  ).31N و31B و31A(ل للسوائو  )ج(

ويتم اللحام مبهارة ويوفر الـسالمة      . تصنع األجسام من معدن مطلي مناسب ثبتت متاماً قابليته للحام           ٢-١-٥-٥-٦
  .ويؤخذ يف االعتبار أداء درجات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء. الكاملة

 .غري متماثلة بسبب جتاور فلزات نة الغلفبفعل إعطاب األجسامتجنب ب ُيعىن  ٣-١-٥-٥-٦

 علـى أي أجـزاء      قابلة لالشتعال املصنوعة من األلومنيوم لنقل السوائل ال       احلاويات الوسيطة  لال تشتم   ٤-١-٥-٥-٦
ما قد يسبب تفاعالً خطرياً نتيجة       غري حممي معّرض للصدأ،      فوالذ وغريها املصنوعة من     اإلغالق ووسائلمتحركة كاألغطية   

  .تالمس احتكاكي أو صدمي مع األلومنيوم
 :من معادن تستويف االشتراطات التاليةاملعدنية تصنع احلاويات الوسيطة   ٥-١-٥-٥-٦

 مع حد أدىن                عن ،تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة املئوية       ال يف حالة الفوالذ،    )أ(
  املستخدم،لفوالذا  الشد يفاحلد األدىن املضمون ملقاومة = Rmحيث  ؛يف املائة ٢٠ نسبته مطلق
  ؛)N/mm2( ٢مم/بوحدات نيوتن مقيسة

 أدىن  مع حدّ  عن                    ة،   ال تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة املئوي       ،أللومنيوميف حالة ا    )ب(
األلومنيـوم    يف  ملقاومـة الـشد    احلد األدىن املـضمون    = Rmيف املائة، حيث     ٨  نسبته مطلق

  ؛)N/mm2 (٢مم/بوحدات نيوتن  مقيسةاملستخدم،
العينات اليت حتدد االستطالة عند االنكسار يف مستوى مستعرض بالنسبة الجتاه الدلفنـة،             تؤخذ  و  

  : حبيث يكونتؤمنو
5d    =  Lo 

  A65.5    =Loأو 

10000 
6Rm 

10000 
Rm  
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  طول العينة قبل االختبار  =  Lo  حيث  
    d  =  القطر  
    A  =  املقطع العرضي لعينة االختبارمساحة . 

  :احلد األدىن لسمك اجلدار  ٦-١-٥-٥-٦
  :قل مسك اجلدار عنيال  ،Ao× Rm=  000 10  املرجعي الذي يكون ناجته هوفوالذلل  )أ(

  )مم(باملليمترات   "T" مسك اجلدار 
  األنواع

11A, 11B, 11N 

  األنواع
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 حممي غري حممي حممي غري حممي   باللتراتCالسعة 
C ≤ 1000 2.0 1.5 2.5 2.0 

1000 < C ≤ 2000 T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/2000 + 2.0 T=C/2000 + 1.5 

2000 < C ≤ 3000 T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

   املرجعي املستخدم عند االنكسار     لفوالذامن  ) كنسبة مئوية (الدنيا  االستطالة    =  Ao  حيث  
  ؛)٥-١-٥-٥-٦انظر ( الشد إجهاد حتت        

، يكون احلد األدىن لسمك اجلدار وفقاً       )أ( املرجعي املوصوف يف     الفوالذ غريللمعادن األخرى     )ب(
  :للمعادلة التالية

  
  ؛)باملليمترات(مسك اجلدار املعادل املطلوب للمعدن املستخدم   =  e1  :حيث  
    eo  =   ؛)باملليمترات( املرجعي فوالذ املطلوب للدارلسمك اجلاحلد األدىن  
    Rm1  =   ملعدن املستخدميف امقاومة الشد الدنيا املضمونة (N/mm2))  ؛)أدناه) ج(انظر  
    A1 =     إجهادللمعدن املستخدم عند االنكسار حتت   ) كنسبة مئوية (االستطالة الدنيا   
  ؛)٥-١-٥-٥-٦انظر ( الشد        

  ؛١,٥ اجلدار بأي حال عن يقل مسكأال لى ع  
 (Rm1)ملعدن املـستخدم    يف ا ، تكون قوة الشد الدنيا املضمونة       )ب(ألغراض احلساب املبني يف       )ج(

 الفـوالذ   عغري أنه يف حالـة أنـوا      . هي القيمة الدنيا وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمادة        
 يف املائة   ١٥ وفقاً ملعايري املادة بنسبة تصل إىل        Rm    ددة ل األوستنييت، ميكن زيادة القيمة الدنيا احمل     

 معيار للمادة املعنية، تكون قيمة      وإذا مل يوجد  . عندما تنص شهادة فحص املادة على قيمة أعلى       
Rmهي القيمة الدنيا الواردة يف شهادة فحص املادة .  

3
11

0
1

A 

4.21

Rm

e
e

×
=
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وائل قادرة على تصريف كمية كافية من       لسا لنقل احلاويات الوسيطة تكون  : اشتراطات ختفيف الضغط    ٧-١-٥-٥-٦
وميكن أن يتحقق ذلك بأجهزة ختفيف الضغط التقليدية أو . البخار يف حالة حدوث إحاطة بالنريان لضمان عدم تصدع اجلسم

 أقـل مـن   وال) بار ٠,٦٥( كيلوباسكال ٦٥ أعلى من  عند حدوال يكون البدء يف ختفيف الضغط     . بوسائل تركيبية أخرى  
 الضغط اجلزئي للهواء أو الغازات األخرى       اًأي ضغط البخار ملادة امللء زائد     (  يف احلاويات الوسيطة   انومتري امل جمموع الضغط 
-١-٤ يف   بنيحمدداً على أساس درجة قصوى للملء كما هو م        وس،  ٥٥º عند) ) بار ١( كيلوباسكال   ١٠٠ اًاخلاملة، ناقص 

  .ر الالزمة يف حّيز البخاختفيف الضغطوتركب أجهزة . ٤-١
    املرنةاويات الوسيطةاشتراطات خاصة للح   ٢-٥-٥-٦
  :من األنواع التاليةاليت  املرنة  الوسيطة على احلاوياتاالشتراطاتتنطبق هذه   ١-٢-٥-٥-٦

  13H1   أو تبطنيطالءمواد بالستيكية منسوجة بدون   
  13H2  ةطليمواد بالستيكية منسوجة م  
  13H3  مواد بالستيكية منسوجة مع بطانة  
 13H4  نةابطمع  مطلية ،مواد بالستيكية منسوجة  
  13H5  رقائق البالستيك  
  13L1   أو بطانةطالءنسيج بدون   
  13L2  مطلينسيج ،  
  13L3  مع بطانةنسيج   
  13L4  مطلي ومبطّن ،نسيج  
  13M1  ورق، متعدد اجلدران  
  13M2  اء للممقاومورق، متعدد اجلدران و  
 .ة فقطصلبواد الاملرنة لنقل امل وختصص احلاويات الوسيطة  

 املرنـة    الوسـيطة  من مواد مناسبة؛ وتكون قوة املادة وبناء احلاويـة        الوسيطة  تصنع أجسام احلاويات      ٢-٢-٥-٥-٦
  .مالئمني لسعتها واستخدامها املزمع

، بعد غمرها   13M2و 13M1 املرنة من نوعي   حتتفظ مجيع املواد اليت تستخدم يف بناء احلاويات الوسيطة          ٣-٢-٥-٥-٦
على األقل من مقاومة الشد كما قيست يف األصل على املادة            يف املائة    ٨٥ساعة، بنسبة    ٢٤امل يف املاء ملدة ال تقل عن        بالك

  .من الرطوبة النسبية أو أقل يف املائة ٦٧املكيفة للتوازن عند 
وتؤّمن مجيع هنايات   .  باحلرارة أو التصميغ أو أية طريقة معادلة       اإلغالقيلزم تشكيل الدرزات بالغرز أو        ٤-٢-٥-٥-٦

  .الدرزات ذات الغرز
 فوق البنفسجي   اإلشعاع الناجم عن    ولالحنطاطاملرنة مقاومة كافية للتقادم     الوسيطة   احلاويات   تتوفّر يف   ٥-٢-٥-٥-٦

  .املقصودعل هذه احلاويات مالئمة الستخدامها جت مقاومة املادة احملتواة، عن فعلأو عن الظروف املناخية أو 
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املرنة واملصنوعة من املـواد     الوسيطة   فوق البنفسجي للحاويات     اإلشعاعحيثما يتطلب األمر وقاية من        ٦-٢-٥-٥-٦
وتكون هـذه املـواد املـضافة    .  املناسبةالصاّدات بإضافة أسود الكربون أو غريه من الصبغات أو      الوقاية كفلالبالستيكية، تُ 

 غري تلـك الـيت   صاّداتعندما يستخدم أسود الكربون أو صبغات أو و. تظل فعالة طوال بقاء اجلسم  ومتوافقة مع احملتويات    
استخدمت لدى تصنيع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغـيري يف حمتـوى أسـود                    

  .ئية ملادة البناء اخلصائص الفيزيايف ال يؤثر تأثرياً ضاراً الصاّدةالكربون أو يف حمتوى الصبغة أو حمتوى املادة 
 مواد مضافة يف مادة اجلسم لتحسني املقاومة للتقادم وخلدمة أغراض أخرى شريطة أالّ تؤثر               إدماججيوز    ٧-٢-٥-٥-٦

  . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيف ضاراً تأثريااملواد املضافة 
ولكن ميكن  . اويات الوسيطة جسام احل  يف صنع أ   استخدمتال تستخدم أية مادة مستخلصة من أوعية          ٨-٢-٥-٥-٦

وال مينع هذا إعادة استخدام أجزاء املكونات مثل املعدات         .  أو اخلردة الناجتة من نفس عملية التصنيع       اإلنتاجاستخدام خملفات   
  . على أي حنو يف استخدام سابقأُعطبتامللحقة وقواعد املنصات شريطة أالّ تكون هذه املكونات قد 

  .١:٢ تعبئة، ال تتجاوز نسبة االرتفاع إىل العرضبعد ال  ٩-٢-٥-٥-٦
 وصنعها مع سعة احلاوية واالستخدام املخصصة       هتاتتناسب قو و،  مالئمةتكون البطانة مصنوعة من مادة        ١٠-٢-٥-٥-٦
 وقادرة على مقاومة الضغوط والصدمات اليت ميكـن حـدوثها يف            مانعة للتنخيل  ووسائل اإلغالق وتكون الوصالت   . هـل

  .ملناولة والنقل العادينيظروف ا
  جامد املصنوعة من بالستيك اويات الوسيطةاشتراطات خاصة للح  ٣-٥-٥-٦
ـ       على احلاويات الوسيطة   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-٣-٥-٥-٦ . ة أو الـسوائل   صلبالبالستيكية اجلامدة لنقل املواد ال

  :هيالبالستيكية اجلامدة  وأنواع احلاويات الوسيطة
11H1   اويـات  ل احلمل الكلي عنـدما يـتم تنـضيد احل     مُّحمصممة لت وت هيكلية   جمهزة مبعدا

  باجلاذبيةأو تفريغها ملؤها ة اليت يتم صلبخصصة للمواد الامل، الوسيطة
11H2   أو تفرغ باجلاذبيةمتأل مستندة إىل قوهتا دون دعامات، خمصصة للمواد اجلامدة اليت  
21H1      اويـات   الكلي عندما يـتم تنـضيد احل       مصممة الحتمال احلمل  وجمهزة مبعدات هيكلية

   الضغطحتتأو تفريغها ملؤها ة اليت يتم صلب، خمصصة للمواد الالوسيطة
21H2  الضغطحتت  غأو تفرمتأل مستندة إىل قوهتا دون دعامات، خمصصة للمواد اجلامدة اليت  
31H1      وسيطةاحلاويات ال مل احلمل الكلي عندما يتم تنضيد       حجمهزة مبعدات هيكلية مصممة لت 

  لسوائللنقل ا
31H2  دعامات، للسوائل دون مستندة إىل قوهتا. 

ـ   تانة كافيـة    مب مواصفات معروفة ويكون     اتذمواد بالستيكية مناسبة    يصنع اجلسم من       ٢-٣-٥-٥-٦ سعته تبعـاً ل
 فوق البنفسجي إذا    اعاإلشع املادة احملتواة أو     بسبب واالحنطاطللتقادم  مناسبة  لمادة مقاومة   لوتكون  . هـل واالستخدام املقرر 

وال يشكل أي نفاذ للمادة احملتواة خطراً يف        . ويؤخذ يف االعتبار حسب االقتضاء األداء يف درجة احلرارة املنخفضة         . ما حدث 
  .الظروف العادية للنقل
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بإضافة أسود الكربون أو غـريه مـن   تكفل فسجي مطلوبة، ن فوق الباإلشعاععندما تكون الوقاية من     ٣-٣-٥-٥-٦
وعنـدما  . ظل فعالة طوال مدة بقاء اجلسم     توتكون هذه املواد املضافة متوافقة مع احملتويات و       . املناسبةالصاّدات  صبغات أو   ال

 غري تلك اليت استخدمت يف صنع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء            صاّداتيستخدم أسود الكربون أو صبغات أو       
 اخلـصائص   يفال يؤثر تأثرياً ضـاراً       صادةال حمتوى أسود الكربون أو الصبغة أو املادة         عن إعادة االختبار إذا كان التغيري يف      

  .الفيزيائية ملادة البناء
 مواد مضافة يف مادة اجلسم لتحسني املقاومة للتقادم أو خلدمة أغراض أخرى، شـريطة أالّ            وز إدماج جي   ٤-٣-٥-٥-٦

  .ائية أو الكيميائية للمادة اخلصائص الفيزييفتؤثر هذه املواد تأثرياً ضاراً 
 بقايـا البالستيكية اجلامدة استخدام أية مادة سبق استخدامها غري          ال جيوز يف صنع احلاويات الوسيطة        ٥-٣-٥-٥-٦

  . أو املواد املعاد طحنها والناجتة من نفس عملية التصنيعاإلنتاج
  اخلية البالستيكيةاملركبة ذات األوعية الداويات الوسيطة اشتراطات خاصة للح   ٤-٥-٥-٦
  : والسوائل من األنواع التاليةصلبةاملركبة لنقل املواد ال  على احلاويات الوسيطةاالشتراطاتتنطبق هذه   ١-٤-٥-٥-٦

11HZ1   ملـواد  ا لنقل ، املَعّدة امد ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل     ،املركبة احلاويات الوسيطة
  ة اليت متأل أو تفرغ باجلاذبيةصلبال

11HZ2  ملـواد  ا لنقـل  ، املَعّدة  ذات الوعاء الداخلي البالستيكي املرن     ،املركبة احلاويات الوسيطة
  ة اليت متأل أو تفرغ باجلاذبيةصلبال

21HZ1  ملـواد  ا لنقل ، املَعّدة امد ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل     ،املركبة احلاويات الوسيطة
  ة اليت متأل أو تفرغ حتت الضغطصلبال

21HZ2  ملـواد   لنقـل ا   ، املَعّدة املرن ذات الوعاء الداخلي البالستيكي      ،املركبة اويات الوسيطة احل
  ة اليت متأل أو تفرغ حتت الضغطصلبال

31HZ1  لسوائلا لنقل ، املَعّدةامد ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل،املركبة احلاويات الوسيطة  
31HZ2  لسوائلا لنقل ، املَعّدةلي البالستيكي املرن ذات الوعاء الداخ،املركبة احلاويات الوسيطة.  

لبيان ) ب( ١-٤-١-٥-٦ ملا ورد يف      حبرف كبري وفقاً   Z الرمز بإبدال احلرف الالتيين      ناستكمل ه يو  
  .طبيعة املادة املستخدمة يف الغالف اخلارجي

ـ "لوعاء الداخلي   وا.  بدون غالفه اخلارجي   االحتواءال يقصد من الوعاء الداخلي تأدية وظيفة           ٢-٤-٥-٥-٦ " صلبال
وأي وعاء داخلي . ، وبدون الوعاء اخلارجيوسائل اإلغالقهو وعاء حيتفظ بشكله اخلارجي عندما يكون فارغاً بدون وجود 

  ".مرناً"يعترب " صلب"غري 
 فيزيائي  عطبيتألف الغالف اخلارجي عادة من مادة صلبة مشكلة حبيث حتمي الوعاء الداخلي من أي                  ٣-٤-٥-٥-٦
  .ويشمل املنصة السفلية حسب االقتضاء. االحتواء املناولة والنقل وال يقصد منه تأدية وظيفة ناءأث
 تقييم سالمة احلاويـة     تصميما ُيسهِّل املركبة ذات الغالف اخلارجي احمليط هبا        تصمم احلاوية الوسيطة     ٤-٤-٥-٥-٦

  .الداخلية عقب اختبار عدم التسرب واالختبار اهليدرويل
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 . لترا١ً ٢٥٠ 31HZ2 من النوع  سعة احلاوية الوسيطةتجاوزال ت  ٥-٤-٥-٥-٦

تانة كافية بالنسبة   مب ويكون   ،يصنع الوعاء الداخلي من مواد بالستيكية مناسبة ذات مواصفات معروفة            ٦-٤-٥-٥-٦
 ليت حيتويها الوعاء،  ادة ا الذي ينجم عن امل   واالحنطاط  للتقادم  بصورة كافية   وتكون املادة مقاومة    . له لسعته واالستخدام املقرر  

 يشكل  وأن ال  ،حسب االقتضاء األداء يف درجة احلرارة املنخفضة      ويراعى  . حسب األحوال  ، فوق البنفسجي  اعشعأو عن اإل  
  .أي نفاذ للمادة احملتواة خطراً يف الظروف العادية للنقل

 الكربون أو غريه من الصبغات أو       أسوديضاف   فوق البنفسجي مطلوبة     اإلشعاعحيثما تكون الوقاية من        ٧-٤-٥-٥-٦
ويف حالة استخدام أسود    .  الوعاء الداخلي  طوال عمر تظل فعالة   و متوافقة مع احملتويات     اإلضافاتوتكون هذه   .  املناسبة الصاّدات

تبار إذا   غري تلك املستخدمة يف صناعة النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االخ             صاّداتالكربون أو صبغات أو     
  . اخلصائص الفيزيائية ملادة البناءيف سلبياً ال يؤثر تأثرياً الصادةكان التغيري يف حمتوى أسود الكربون أو الصبغة أو املادة 

 املقاومة للتقادم أو خلدمة أغـراض أخـرى،     لتحسني  مواد مضافة يف مادة الوعاء الداخلي      جيوز إدماج    ٨-٤-٥-٥-٦
  . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيف سلبياً تأثرياً شريطة أالّ تؤثر هذه املواد

 أو املواد املعـاد     اإلنتاج بقاياغري   مادة سبق استخدامها  أي   استخدام   يف صنع األوعية الداخلية   ال جيوز     ٩-٤-٥-٥-٦
  .طحنها والناجتة من نفس عملية التصنيع

  . على األقلرقائقثالث  من 31HZ2ع لنو من احاوية الوسيطةيتكون الوعاء الداخلي لل  ١٠-٤-٥-٥-٦
  . هلاقرراملركبة واالستخدام املالوسيطة تتناسب قوة مادة الغالف اخلارجي وبناؤه مع سعة احلاوية   ١١-٤-٥-٥-٦
 . الوعاء الداخليُيعِطب من أي نتوء ميكن أن يكون الغالف اخلارجي خالياً  ١٢-٤-٥-٥-٦

  .ع من الفوالذ أو األلومنيوم من معدن مالئم ذي مسك كاف الغالف اخلارجي املصنويبىن  ١٣-٤-٥-٥-٦
التجفيف مستوفياً لدرجة اجلفـاف     يكون اخلشب الطبيعي املستخدم يف صناعة الغالف اخلارجي جيد            ١٤-٤-٥-٥-٦

ي من  وميكن صناعة اجلزء العلوي والسفل    .  من العيوب اليت ميكن أن تضعف مادياً قوة أي جزء من الغالف             وخالياً التجارية،
  .مقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط أو احلبييب أو أي نوع آخر مناسب خشب معاد التكوين

 مبنشار دوار على    اًيكون اخلشب الرقائقي املستخدم يف صناعة الغالف اخلارجي جيد التجفيف مقطوع            ١٥-٤-٥-٥-٦
 تلصقو.  أن تضعف إىل حد كبري من قوة الغالف         من أي عيوب ميكن    ياً للتبادل التجاري وخال   اًهيئة شرائح أو قشرة، صاحل    

. وميكن استخدام مواد أخرى مناسبة مع اخلشب الرقائقي من أجل بناء الغـالف            .  مبادة الصقة مقاومة للماء    املتراصةالرقائق  
  .مماثل بوسائل مناسبة على حنو ُيضبط تركيبهاطراف أو األ أو الزوايا أعمدة ُتثبَّت على األغلفة جيداً أو وُتسمَّر

 اخلشب املعاد التكوين املقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املـضغوط أو             من  جدران الغالف اخلارجي   تبىن  ١٦-٤-٥-٥-٦
 .وميكن استخدام مواد أخرى مالئمة يف بناء األجزاء األخرى من الغالف. احلبييب أو أي أنواع أخرى مالئمة

في، يستخدم كرتون ليفي قوي من صنف جيد مصمت أو          ليالللغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون        ١٧-٤-٥-٥-٦
وتكـون مقاومـة الـسطح      . هـيناسب سعة الغالف واالستخدام املقرر ل     ) جبدار واحد أو متعدد اجلدران    (مزدوج الوجه   

 دقيقة ٣٠ملدة ) Cobb( اختبار جيرى بطريقة كوب حيدده، كما ٢م/غ ١٥٥ اخلارجي للماء حبيث ال تتجاوز الزيادة يف الكتلة     
.  وتتصف خبواص ثين مناسـبة     ،ISO 535:1991 مـ لتوحيد املقاييس، رق   ة الدولي املنظمة معيار انظر   -لتحديد امتصاص املاء،    
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 يف  حدوث شروخ  حبيث ميكن القيام بعملية التجميع بدون تشقق أو          ويشقب،  بدون خدوش ن  غّضيليفي و الويقطع الكرتون   
  .بالظهارات املقابلة هلا بغراء متني ألواح الكرتون الليفي املموجد َدُخ لصقُتو. السطح أو حدوث ثين غري مالئم

ليفي إطار خشيب أو أن تكون هـذه        الميكن أن يكون ألطراف الغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون            ١٨-٤-٥-٥-٦
  . خشبيةبعوارضوميكن تقويتها . األطراف مصنوعة كلية من اخلشب

 متراكبة ُتجعلليفي بشريط الصق أو     ال اخلارجي املصنوع من الكرتون       الربط يف الغالف   وصالتم  َضُت  ١٩-٤-٥-٥-٦
  أو بـشريط   لصق بال اإلغالقوحيثما يتم   .  الربط على حنو مناسب    وصالتتراكب  يكون  و.  أو تدرز مبشابك معدنية    لصقوُت

  .ستخدم مادة الصقة مقاومة للماءت الصق
صنوعاً من مادة بالستيكية تنطبق األحكـام ذات الـصلة          الغالف اخلارجي م  اليت يكون فيها    الة  احليف    ٢٠-٤-٥-٥-٦

  .٩-٤-٥-٥-٦ إىل ٦-٤-٥-٥-٦الواردة يف 
 .الداخلي من مجيع جوانبه بالوعاء 31HZ2  من النوعاوية الوسيطةحييط الغالف اخلارجي للح  ٢١-٤-٥-٥-٦

 مالئمة للمناولـة     أن تكون  هافكّأو أية منصة ميكن       احلاوية الوسيطة  مدجمة يف أية منصة سفلية    جيب يف     ٢٢-٤-٥-٥-٦
  . القصوى املسموح هبااإلمجالية كتلتها حىتامليكانيكية مع احلاوية وهي معبأة 

تكون املنصة أو القاعدة املدجمة مصممة حبيث يتم جتنب أي نتوء يف قاعدة احلاوية قد يعرضها للعطب                   ٢٣-٤-٥-٥-٦
  . املناولةأثناء
وعند استخدام  .  أثناء املناولة والنقل   للتوازن ا ضمان ، منصة قابلة للفك   أيعلى  ثبت الغالف اخلارجي    ي  ٢٤-٤-٥-٥-٦

  . باحلاوية الوسيطةعطباقد تلحق منصة قابلة للفك يكون سطحها العلوي خالياً من أي نتوءات حادة 
 دواتاأل تكون هـذه     على أن  أداء التنضيد،    تحسني تقوية مثل الدعائم اخلشبية ل     استخدام أدوات جيوز    ٢٥-٤-٥-٥-٦

  .خارج الوعاء الداخلي
 للتنضيد، يكون السطح احلامل على حنو يوزع احلمـل توزيعـاً             معدة عندما تكون احلاويات الوسيطة     ٢٦-٤-٥-٥-٦

  .يداخلحبيث ال يستند احلمل على الوعاء الالوسيطة  احلاويات  هذهتصممو. مأموناً
 ليفيالون املصنوعة من الكرتالوسيطة اشتراطات خاصة للحاويات   ٥-٥-٥-٦

ـ     الاملصنوعة من الكرتون      على احلاويات الوسيطة   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-٥-٥-٥-٦ ة صلبليفي لنقل املــواد ال
  .11G: ليفي هي من النوع التايلالاملصنوعة من الكرتون  واحلاويات الوسيطة. أو تفـّرغ باجلاذبيةمتأل التـي 

  .علويةرفع  وسائلليفي المن الكرتون املصنوعة  ال تتضمن احلاويات الوسيطة  ٢-٥-٥-٥-٦
جبدار واحد  (لصنع اجلسم كرتون ليفي مموج، قوي وجيد النوعية، مصمت أو مزدوج الوجه             يستخدم    ٣-٥-٥-٥-٦

وتكون مقاومة السطح اخلارجي للمـاء حبيـث       . واالستخدام املقرر هلا   ، مبا يناسب سعة احلاوية الوسيطة     )أو متعدد اجلدران  
اص ـلتحديد امتص ) Cobb( دقيقة بطريقة كوب     ٣٠ لفترة   ى، حمددة يف اختبار جير    ٢م/ غ ١٥٥ ة يف الكتلة  تتجاوز الزياد  ال
قطـع الكرتـون    يو. ويتصف خبواص ثين مناسبة   . ISO 535:1991 ، رقم لتوحيد املقاييس  املنظمة الدولية  معيار انظر   -اء  ـامل
 يف السطح أو حدوث حدوث شروخ أو  التجميع بدون تشقّق   حبيث ميكن القيام بعملية    وُيثقّببدون خدوش،   ن  غّضيليفي و ال

  .بالظهارات املقابلة هلا بغراء متني ألواح الكرتون الليفي املموجد َدُخ لصقُتو. ثين غري مالئم

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

328 

 (J) جوالً ١٥ تبلغ   لالنثقابقاومة دنيا    مستوفية مل  اجلدران، مبا يف ذلك اجلدار العلوي والسفلي،      تكون    ٤-٥-٥-٥-٦
 .ISO 3036:1975 عيارلملوفقاً 

، وتلـصق بتراكب مناسب ويتم تغليفها بـشريط،        يف جسم احلاويات الوسيطة     الربط وصالتتضم    ٥-٥-٥-٥-٦
 الـربط بالتغريـة أو   وصالتوحيثما ضمت .  على األقل الفعاليةت بوسائل أخرى تضاهيها يف       معدنية أو تثبَّ   مبشابكز  دّرتو

اماً مجيع األجـزاء الواجـب تثبيتـها     املعدنية متاملشابك جتتازو. ة مقاومة للماء، تستخدم مادة الصق الصق بالتغليف بشريط 
  .وتشكيلها أو وقايتها حبيث ال ميكن أن تسحج أو تثقب أية بطانة داخلية

 وتتناسب قوة املادة املستخدمة وبناء البطانة مع سعة احلاوية الوسـيطة          . تصنع البطانة من مادة مناسبة      ٦-٥-٥-٥-٦
 وقادرة على احتمال الضغوط والصدمات اليت       وسائل اإلغالق مانعة للتنخيل    الربط و  وصالتتكون  و،  م املقرر هلا  واالستخدا

  .ميكن حدوثها يف ظروف املناولة والنقل العادية
 مالئمة للمناولـة     أن تكون  فكّهاأو أية منصة ميكن       احلاوية الوسيطة  مدجمة يف أية منصة سفلية    جيب يف     ٧-٥-٥-٥-٦

  .  القصوى املسموح هبااإلمجالية كتلتها حىتيكية مع احلاوية وهي معبأة امليكان
 للعطبقد يعرضها   الوسيطة   أي نتوء يف قاعدة احلاوية       يتّم جتنب تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث         ٨-٥-٥-٥-٦

  .أثناء املناولة
 منصة قابلـة  وعند استخدام. ناولة والنقل أثناء املضمانا للتوازنأية منصة قابلة للفك      علىثبت اجلسم   ي  ٩-٥-٥-٥-٦

  . باحلاوية الوسيطةالعطبقد تلحق  نتوءات حادة  أيللفك، يكون سطحها العلوي خالياً من
 ن هـذه األدوات  ولكـن تكـو  ،تقوية مثل الدعائم اخلشبية لزيادة أداء التنضيد  أدوات  جيوز استخدام     ١٠-٥-٥-٥-٦

  .خارجية عن البطانة
معدة للتنضيد، يكون السطح احلامل على حنو يوزع احلمـل توزيعـاً            الوسيطة  كون احلاويات   تعندما    ١١-٥-٥-٥-٦

  .مأموناً
  اخلشبيةحاويات الوسيطة اشتراطات خاصة لل  ٦-٥-٥-٦
. أو تفرغ باجلاذبية  متأل   اليت   صلبةاخلشبية لنقل املواد ال     على احلاويات الوسيطة   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-٦-٥-٥-٦

  :من األنواع التالية هي اخلشبية وسيطةواحلاويات ال
  11C  خشب طبيعي مع بطانة داخلية  
  11D  مع بطانة داخلية خشب رقائقي  
  11F  مع بطانة داخلية خشب معاد التكوين. 

  .ويةرفع عل وسائلاخلشبية  ال تتضمن احلاويات الوسيطة  ٢-٦-٥-٥-٦
  .واالستخدام املقرر هلاالوسيطة ة البناء مع سعة احلاوية تتناسب قوة املواد املستخدمة يف صنع اجلسم وطريق  ٣-٦-٥-٥-٦
 وخالياً من العيوب اليت من شأهنا       مستوفياً لدرجة اجلفاف التجارية،   يكون اخلشب الطبيعي جيد التجفيف        ٤-٦-٥-٥-٦

 يعـادل  أو ما من قطعة واحدة    الوسيطة  ويتألف كل جزء من احلاوية      .  الوسيطة أن تضعف بشكل كبري قوة أي جزء من احلاوية        
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، على سبيل املثال وصـلة      لصقوتعترب األجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع بال          . القطعة الواحدة 
ـ           التعشيق بالتفريز  أو وصلة    زأو وصلة اللسان واحل   ) Lindermann(لندرمان   طني ا، أو الوصلة التناكبية مع ما ال يقل عـن رب

  . كفاءةال تقل استخدام وسائل أخرى عند وصلة، أو معدنيني مموجني عند كل
وتكون مصنوعة من قـشرة     .  رقائق على األقل   ٣تتألف األجسام املصنوعة من اخلشب الرقائقي من          ٥- ٦- ٥- ٥- ٦

 وخالية من العيوب اليت من شأهنا أن تضعف         جيدة التجفيف مقطوعة مبنشار دوار على هيئة شرائح، صاحلة للتداول جتارياً          
وجيوز استخدام مواد مناسبة أخرى     .  مقاومة للماء  الصقةة مبادة   صار مجيع الرقائق املت   تلصقو. جة كبرية قوة اجلسم   إىل در 

  .من اخلشب الرقائقي يف بناء اجلسم
تكون األجسام املصنوعة من اخلشب املعاد التكوين من النوع املقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط                 ٦-٦-٥-٥-٦

  .وع مناسب آخرأو احلبييب أو ن
 بوسـائل   ُيضبط تركيبها طراف أو   األ أو   الزوايا أعمدة    بإحكام على  أو تثبت الوسيطة  احلاويات  ُتسمَّر    ٧-٦-٥-٥-٦

 .مناسبة على حنو مماثل

  الوسـيطة  وتتناسب قوة املادة املستخدمة وبناء البطانة مع سعة احلاوية        . تصنع البطانة من مادة مناسبة      ٨-٦-٥-٥-٦
 الضغوط والصدمات اليت حتملوقادرة على  ووسائل اإلغالق مانعة للتنخيل      الربط   وصالت، وأن تكون    ملقرر هلا واالستخدام ا 

  .ميكن حدوثها يف ظروف املناولة والنقل العادية
 مالئمة للمناولة    أن تكون  فكّهاأو أية منصة ميكن       احلاوية الوسيطة  مدجمة يف أية منصة سفلية     جيب يف     ٩-٦-٥-٥-٦

  . القصوى املسموح هبااإلمجالية كتلتها حىتكية مع احلاوية وهي معبأة امليكاني
قـد يعرضـها    الوسيطة  تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث ميكن تفادي أي نتوء يف قاعدة احلاوية                ١٠-٦-٥-٥-٦

 .للعطب أثناء املناولة

وحيثما استخدمت منـصة    . ملناولة والنقل  أثناء ا  التوازنلى أية منصة قابلة للفك لضمان       عيثبت اجلسم     ١١-٦-٥-٥-٦
  . الوسيطة باحلاويةالعطبادة قد تلحق حنتوءات أي قابلة للفك، يكون سطحها العلوي خالياً من 

  هـذه األدوات  ولكن تكـون   ، أداء التنضيد  تحسني تقوية مثل الدعائم اخلشبية ل     أدواتجيوز استخدام     ١٢-٦-٥-٥-٦
  .خارجية عن البطانة

ع احلمـل   زيوكفل ت مصممة للتنضيد، يكون السطح احلامل على حنو ي       الوسيطة   تكون احلاويات    اعندم  ١٣-٦-٥-٥-٦
  .ة مأمونبطريقة

  اويات الوسيطةاشتراطات اختبار احل  ٦-٥-٦
  اختبارات األداء وتواترها  ١-٦-٥-٦
 الفصل قبـل     يف هذا  املطلوبةجيب أن جيتاز كل منوذج تصميمي للحاوية الوسيطة بنجاح االختبارات             ١-١-٦-٥-٦

، وطريقة بنائهـا، ووسـائل   كهابتصميمها، وحجمها، ومادهتا، ومسالوسيطة وحيدد النموذج التصميمي للحاوية   . استخدامه
 عـن النمـوذج   ختتلـف وتندرج حتته أيضاً احلاويات اليت ال .  ولكنه قد يشمل أيضاً معاجلات سطحية شىت،امللء، والتفريغ 

  . أبعادها اخلارجيةالتصميمي إال من حيث أهنا أصغر يف
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على النحو املبني يف كل      احلاويات الوسيطة متأل  و. املعدة للنقل   اختبارات على احلاويات الوسيطة    ىرجت  ٢-١-٦-٥-٦
 يـؤدي إىل إبطـال      إذا كان هـذا   إال  الوسيطة  وميكن أن تستبدل مواد أخرى باملواد اليت تنقلها احلاويات          . مقطع ذي صلة  

الكتلـة،  (ة، إذا استخدمت مواد أخرى يكون هلا نفس اخلصائص الفيزيائية           صلب ويف حالة املواد ال    .صالحية نتائج االختبارات  
 الرصاص، الستكمال   كراتويسمح باستخدام مواد مضافة، مثل أكياس       . املراد نقلها اليت تتسم هبا املواد     ) خلإاحلجم احلبييب،   

  . نتائج االختباريف يؤثر  على حنو الشريطة أن توضع الكتلة املطلوبة للطرد، إمجايل
  اختبارات النموذج التصميمي  ٢-٦-٥-٦
 واحدة من كل منوذج تصميمي وحجم ومسك جدران وطريقة بناء لالختبـارات             اوية وسيطة ضع ح خت  ١-٢-٦-٥-٦

وجترى هذه االختبارات على النموذج . ١٣-٦-٥-٦ إىل ٤-٦-٥-٦ واملبني يف ٥-٣-٦-٥-٦املدرجة بالترتيب املبني يف     
  .صميمي وفقاً ملا تطلبه السلطة املختصةالت
 إال يف   ختتلـف الـيت ال    الوسيطة  جيوز للسلطة املختصة أن تسمح بإجراء اختبارات انتقائية للحاويات            ٢-٢-٦-٥-٦

  . احلاويات اليت تقل أبعادها اخلارجية قليالًمثلجوانب ثانوية عن النموذج املخترب، 
تقرير االختبار الذي يصدر وفقاً للبند ُيضمَّن ، منصات قابلة للفك يف االختبارات إذا اسُتخدمت  ٣- ٢- ٦- ٥- ٦
 . وصفاً تقنياً للمنصات املستخدمة١٤-٦- ٥- ٦

  لالختبار إعداد احلاويات الوسيطة  ٣-٦-٥-٦
 أو احلاويات الوسيطة املركبة املغلفـة       ،ليفيالوالكرتون  املصنوعة من الورق      احلاويات الوسيطة  يفتك  ١-٣-٦-٥-٦

وهنـاك  .  فيه درجة احلرارة والرطوبة النـسبية ضبط ساعة يف جو ت٢٤ملدة ال تقل عن ليفي، الجي من الكرتون  بغالف خار 
. مـن الرطوبـة النـسبية       يف املائة  ٢±   يف املائة  ٥٠وس  ٢º±٢٣ºواجلو املفّضل هو    .  أحدها تارجيب أن خي  ثالثة خيارات،   

 يف  ٢±   يف املائـة   ٦٥س و ٢º±٢٧ºمن الرطوبة النسبية أو      ملائة يف ا  ٢±   يف املائة  ٦٥س و ٢º±٢٠º واخلياران اآلخران مها  
  .من الرطوبة النسبية املائة

 ات القياس اختالف  وقيودقصرية األجل   الوقد تسبب التقلبات    .  هذه احلدود  ضمنينحصر متوسط القيم      :مالحظة
  .ية نتائج االختبارتكرارب جوهري ضراريف الرطوبة النسبية بدون إ  يف املائة٥± صل إىل تيف القياسات 

 ات الوسيطة تخذ اخلطوات اإلضافية الالزمة للتيقّن من أن املادة البالستيكية املستخدمة يف صنع احلاوي            ت  ٢-٣-٦-٥-٦
تستوىف ) 31HZ2 و 31HZ1من النوعني   (واحلاويات املركبة   ) 31H2 و 31H1ن النوعني   ـم(ة  امداملصنوعة من املواد البالستيكية اجل    

  .٩-٤-٥-٥-٦ إىل ٦-٤-٥-٥-٦ ومن ٤-٣-٥-٥-٦ إىل ٢-٣-٥-٥-٦ من فقراتاردة يف الوـ الاالشتراطات
 ممتد لفترة   متهيدي الختبار    الوسيطة على سبيل املثال، بتعريض عينات من احلاويات      ،  ميكن حتقيق ذلك    ٣-٣-٦-٥-٦

د معروف أن هلا على األقل نفس شدة        ر، تظل خالهلا العينات ممتلئة باملواد اليت هيئت الحتوائها أو مبوا          وطويلة، مثل ستة شه   
 العينـات   ضع املواد البالستيكية املعنية، وبعد ذلك خت      يفجهادي أو اإلضعاف أو االحنالل اجلزيئي       اإل تشققالتأثري من حيث ال   

  .٥-٣-٦-٥-٦ يف الوارد يف اجلدول درجةلالختبارات املنطبقة امل
سلوك املـادة البالسـتيكية     أُثبِت   املشار إليه أعاله، إذا      فاتاستيفاء املواص ميكن االستغناء عن اختبار       ٤-٣-٦-٥-٦

  .بوسائل أخرى
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  اختبارات النموذج التصميمي وترتيب إجراء االختبارات  ٥-٣-٦-٥-٦

  )و(االهتزاز نوع احلاوية الوسيطة
 الرفع من
  أسفل

   )أ(الرفع

 )ب(التنضيد أعلىمن 
مقاومة 
  التسرب

الضغط 
 )ج(االستقامة الباالنقالتمزق  السقوط اهليدرويل

                      معدنية
11A, 11B, 11N  -  ه(الرابع  -  -  الثالث   الثاين  )أ(األول(  -      
21A, 21B, 21N -  ه(السادس اخلامس   الرابع  الثالث  الثاين )أ(األول(  -      
31A, 31B, 31N ه(السابع السادس اخلامس  الرابع الثالث  )أ(الثاين  األول(  -      

  ×  ×  ×  ×  -  -  ×  )ج(×  -  -  )د(مرنة
                      بالستك جامد

11H111  وH2  -  الرابع   -  -  الثالث   الثاين  )أ(األول  -  -  -  
21H121  وH2 -  السادس اخلامس   الرابع  الثالث  الثاين )أ(األول  -  -  -  
31H131  وH2 السابع السادس اخلامس  الرابع الثالث  )أ(الثاين  األول  -  -  -  
                      مركبة
11HZ11 وHZ2  -  ه(الرابع  -  -  الثالث   الثاين  )أ(األول(  -  -  -  
21HZ121 وHZ2 -  ه(السادس اخلامس   الرابع  الثالث  الثاين )أ(األول(  -  -  -  
31HZ131  وHZ2 ه(السابع السادس اخلامس  الرابع الثالث  )أ(الثاين  األول(  -  -  -  

  -  -  -  الثالث  -  -  الثاين  -  األول  -  كرتون ليفي
  -  -  -  الثالث  -  -  الثاين  -  األول  -  خشبية
 .مصممة هلذه الطريقة للمناولة عندما تكون احلاوية الوسيطة  )أ(

 .مصممة للتنضيد عندما تكون احلاوية الوسيطة  )ب(

 .من أعلى أو من جانبها عندما ترفع احلاوية الوسيطة  )ج(

اليت اجتازت أحد االختبارات يف إجـراء االختبـارات    يطة؛ ميكن استخدام احلاوية الوس   )x(االختبارات املطلوبة يرمز هلا بالعالمة        )د(
 .األخرى بأي ترتيب

  . أخرى بنفس التصميم إلجراء اختبار السقوط وسيطةميكن استخدام حاوية  )ه(
  . جيوز استخدام حاوية وسيطة أخرى بنفس التصميم إلجراء اختبار االهتزاز  )و(

  أسفلالرفع من اختبار   ٤-٦-٥-٦
  تطبيقنطاق ال  ١-٤-٦-٥-٦

ليفي واخلشب، ومجيع أنـواع احلاويـات    الاملصنوعة من الكرتون     ينطبق على مجيع احلاويات الوسيطة      
  .لنموذج التصميميبوصفه اختباراً ل، من أسفلاملزودة بوسائل رفع  الوسيطة

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٤-٦-٥-٦
تكون كتلة احلاوية الوسيطة اململوءة واحلمل      ويضاف محل يوزع بشكل منتظم، و     . متأل احلاوية الوسيطة    

  . ضعف كتلتها اإلمجالية القصوى املسموح هبا١,٢٥أكرب مبقدار 
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  طريقة االختبار  ٣-٤-٦-٥-٦
 ة بينها باعداملت يف وضع متوسط و    افض مرتني بشاحنة رفع مع وضع الشوك      ختو رفع احلاوية الوسيطة  ت  

 ثالثة أربـاع اجتـاه      ملسافة الشوكات   دخلوت). ا كانت نقاط الدخول ثابتة    إال إذ ( جانب الدخول    طولمبقدار ثالثة أرباع    
  .كرر االختبار من كل اجتاه ممكن للدخوليو. الدخول

  معيار اجتياز االختبار  ٤-٤-٦-٥-٦
  . يف احملتوياتفقدغري مأمونة للنقل، وعدم حدوث  عدم حدوث تشوه دائم جيعل احلاوية الوسيطة  

   أعلىاختبار الرفع من  ٥-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٥-٦-٥-٦

 املرنـة    الوسـيطة  من أعلى، وللحاويـات    املصممة لرفعها     أنواع احلاويات الوسيطة   مجيعينطبق على     
  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه املصممة لرفعها من أعلى أو من اجلانب، 

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٥-٦-٥-٦
ويضاف محل يوزع بـشكل     . نية واملركبة واملصنوعة من البالستيك اجلامد     املعد احلاويات الوسيطة أل  مت  

  . منتظم وتكون كتلة احلاوية الوسيطة اململوءة واحلمل ضعف كتلتها اإلمجالية القصوى املسموح هبا
ا، القصوى املسموح هب  اإلمجالية  تها  كتلستة أمثال   مبادة متثيلية مث تعبأ إىل      املرنة   ومتأل احلاويات الوسيطة    
  .انتظاممع توزيع احلمولة ب

  طرائق االختبار  ٣-٥-٦-٥-٦
 يف  بقـى  حبيث تبتعد عن األرض وت     صممة لرفعها ، املعدنية واملرنة، بالطريقة امل    اويات الوسيطة ترفع احل   

  .ذلك الوضع ملدة مخس دقائق
 :املركبة واحلاويات املصنوعة من البالستيك اجلامدالوسيطة يف حالة احلاويات   

، حبيث تستخدم قـوى الرفـع       املتقابلة قطريا  مرابط الرفع بكل زوج من    الوسيطة  ع احلاوية   ترف  )أ(
  ، لفترة مخس دقائق؛عمودياً

، حبيث تستخدم قوى الرفع يف اجتـاه        املتقابلة قطريا  مرابط الرفع ترفع احلاوية بكل زوج من      و  )ب(
  . مخس دقائقةمن املسقط العمودي، ملد ٤٥ºاملركز بزاوية 

عـداد  إل استخدام طرائق أخرى الختبار الرفع من أعلـى وا         ،املرنةالوسيطة   احلاويات   ، خبصوص جيوز  ٤-٥-٦-٥-٦
   .الفعالية مساوية على األقل يف ،لالختبار

  معايري اجتياز االختبار  ٥-٥-٦-٥-٦
تبقى احلاوية الوسـيطة    : املعدنية، واملركبة، واملصنوعة من البالستيك اجلامد      احلاويات الوسيطة   )أ(

، مبا يف ذلك املنصة القاعديـة، إن        مأمونة يف ظروف النقل العادية، وال يظهر عليها تشوه دائم         
  وجدت، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛
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أو وسائل رفعها جيعلها غـري      الوسيطة   يف احلاوية    عطبعدم حدوث   : املرنة احلاويات الوسيطة   )ب(
  .مأمونة يف النقل أو املناولة

  ضيداختبار التن  ٦-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٦-٦-٥-٦

بوصـفه  املصممة لتكون قابلة للتنضيد بعضها فوق بعض،         ينطبق على مجيع أنواع احلاويات الوسيطة       
  . للنموذج التصميمياًاختبار

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٦-٦-٥-٦
 املـستخدم يف    للمنَتجي  وإذا كان الوزن النوع   .  حىت كتلتها القصوى املسموح هبا     متأل احلاوية الوسيطة    

 إضافيا حبيث ختترب عند أقصى كتلتها املسموح هبـا مـع توزيـع     محال االختبار جيعل هذا غري عملي، حتّمل احلاوية الوسيطة       
  .احلمولة بانتظام

  طرائق االختبار  ٣-٦-٦-٥-٦
موزعـة  وضع فوقها محولة اختبار تعلى قاعدهتا على أرض مستوية صلبة والوسيطة توضع احلاوية    )أ(

  :حلمل االختبار لفترة ال تقل عنالوسيطة وختضع احلاوية ). ٤-٦-٦-٥-٦انظر (بشكل منتظم 
  املعدنية؛  دقائق يف حالة احلاويات الوسيطة٥  '١'
األنواع  البالستيكية اجلامدة من   س يف حالة احلاويات الوسيطة    ٤٠º يوماً عند درجة     ٢٨  '٢'

11H2 21 وH2 31 وH2  ركبة املغلفة بغالف خارجي مـن مـادة        امل ، واحلاويات الوسيطة
 21HH2و 21HH1 و 11HH2 و 11HH1مثل األنـواع    (بالستيكية تتحمل محولة التنضيد     

  ؛)31HH2و 31HH1و
  األخرى؛  ساعة جلميع أنواع احلاويات الوسيطة٢٤  '٣'

  :يوضع احلمل بإحدى الطرائق التالية  )ب(
 توضـع   تها القصوى املسموح هبا،    حىت كتل  أو أكثر من نفس النوع متأل     وسيطة  حاوية    '١'

  املختربة؛الوسيطة فوق احلاوية 
،  الوسـيطة  أوزان مناسبة توضع إما على لوحة مستوية أو طبلية مماثلة لقاعدة احلاويـة              '٢'

  .املختربة الوسيطة توضع فوق احلاوية
   االختبار  املضاف يفملاحلحساب   ٤-٦-٦-٥-٦

مجالية إل الكتلة ا   جمموع  مرة من  ١,٨املختربة أكرب مبقدار     يكون احلمل املوضوع على احلاوية الوسيطة       
  .املختربة أثناء النقلالوسيطة  فوق احلاوية تنضيدهااملماثلة اليت ميكن  القصوى املسموح هبا لعدد احلاويات الوسيطة
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  معايري اجتياز االختبار  ٥-٦-٦-٥-٦
عدم حدوث تشوه دائم جيعل     : املرنة باستثناء احلاويات الوسيطة   مجيع أنواع احلاويات الوسيطة     )أ(

  غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛الوسيطة احلاوية 
عدم حدوث عطب يف احلاوية جيعلها غري مأمونة يف النقـل وعـدم             : املرنة احلاويات الوسيطة   )ب(

 .حدوث فقد يف احملتويات

  اختبار منع التسرب  ٧-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٧-٦-٥-٦

أو تفرغ حتت   متأل  ة اليت   صلبملواد ال ااملستخدمة يف نقل السوائل أو       أنواع احلاويات الوسيطة  بق على   ينط  
  .اً دورياً للنموذج التصميمي واختباراًاختباربوصفه الضغط، 

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٧-٦-٥-٦
 ذات التنفـيس    ل اإلغالق وسائويستعاض عن   . جيرى االختبار قبل تركيب أي معدات للعزل احلراري         

  . فتحة التنفيسإغالق مماثلة بال تنفيس أو حيكم بوسائل إغالق
  طريقة االختبار والضغط املستخدم  ٣-٧-٦-٥-٦

 ٢٠ ال يقـل عـن       مـانومتري  دقائق على األقل باستخدام هواء عند ضغط         ١٠ االختبار ملدة    ىجير  
ـ  تفاضلياختبار  إجراء   مثل   ،بطريقة مناسبة  وية الوسيطة  احلا منعدم تسرب اهلواء    ترب  وخي).  بار ٠,٢(كيلوباسكال   ضغط ل

 .أو يف حالة احلاويات الوسيطة املعدنية بتغطية الدرزات والوصالت مبحلول صابون          . يف املاء   احلاوية الوسيطة  بغمراهلواء، أو   
  .دروستايتيستخدم معامل تصحيح للضغط اهليويف هذه احلالة األخرية 

  ز االختبارمعيار اجتيا  ٤-٧-٦-٥-٦
  .عدم تسرب اهلواء  

  درويلياختبار الضغط اهل  ٨-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٨-٦-٥-٦

 املستخدمة يف نقل السوائل أو املواد الصلبة اليت متأل أو تفـرغ حتـت      ى احلاويات الوسيطة  ـينطبق عل   
  . للنموذج التصميمياًاختبارالضغط، بوصفه 

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٨-٦-٥-٦
 فتحاهتـا،  تغلق أجهزة تصريف الضغط وترتعو. جيرى االختبار قبل تركيب أية معدات للعزل احلراري     

  .يكفل عدم تشغيلهاأو 
  طريقة االختبار  ٣-٨-٦-٥-٦

ـ  دقائق على األقل باستخدام ضـغط ه       ١٠جيرى االختبار ملدة         درويل ال يقـل عمـا هـو مـبني          ي
  .آلياً أثناء االختبار  تقيد احلاويات الوسيطةالو. ٤-٨-٦-٥-٦يف 
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  الضغط املستخدم  ٤-٨-٦-٥-٦
 :املعدنية احلاويات الوسيطة  ١-٤-٨-٦-٥-٦

من جمموعـة   صلبة لنقل مواد املَعّدة، 21N و21B و21A من األنواع    اويات الوسيطة حليف حالة ا    )أ(
  ؛) بار٢,٥( كيلوباسكال ٢٥٠، ضغط مانومتري Iالتعبئة 

نقل مواد املعدَّة ل، 31N و31B و31A و21N و21B و21A األنواع  مناويات الوسيطة حليف حالة ا    )ب(
  ؛) بار٢ (كالـ كيلوباس٢٠٠غط مانومتري ـ، ضIII أو IIمن جمموعة التعبئة 

، ضغط مانومتري   31N و 31B و 31A من األنواع    اويات الوسيطة حليف حالة ا  باإلضافة إىل ذلك،      )ج(
  . كيلوباسكال٢٠٠ ضغط قبل اختبار  هذا االختباررى، وجي) بار٠,٦٥( كيلوباسكال ٦٥

 :البالستيكية اجلامدة املركبة واحلاويات الوسيطة احلاويات الوسيطة  ٢-٤-٨-٦-٥-٦

 كيلوباسـكال  ٧٥ :21HZ2 و 21HZ1 و 21H2 و 21H1من األنواع    يف حالة احلاويات الوسيطة     )أ(
  ؛)مانومتري()  بار٠,٧٥(

أيهما أكـرب مـن     : 31HZ2 و 31HZ1 و 31H2و 31H1 من األنواع    اويات الوسيطة حليف حالة ا    )ب(
 :قيمتني، تعني األوىل بواحدة من الطرائق اآلتية

أي ضغط خبار مادة امللء والضغط       (مقيساً يف احلاوية الوسيطة   املانومتري  جمموع الضغط     '١'
يف درجة حرارة   )  كيلوباسكال ١٠٠اجلزئي للهواء أو الغازات اخلاملة األخرى، ناقصاً        

٥٥º   ًعلـى   املانومتري اإلمجـايل  ذا الضغط   ـ؛ حيدد ه  ١,٥يف معامل أمان    س مضروبا 
  س؛١٥º ودرجة حرارة ملء ٤-١-١-٤أساس درجة ملء قصوى وفقاً ملا ورد يف 

 ١٠٠س للمادة املطلوب نقلها ناقصاً      ٥٠ºدر ضغط البخار يف درجة      ـرة ق ـ م ١,٧٥  '٢'
   كيلوباسكال؛١٠٠كيلوباسكال، ولكن مع ضغط اختبار أدىن 

 ١٠٠س للمادة املطلوب نقلها ناقصاً      ٥٠º مرة قدر ضغط البخار يف درجة حرارة         ١,٥  '٣'
   كيلوباسكال؛١٠٠كيلوباسكال، ولكن مع حد ضغط اختبار أدىن 

  :وتعني الثانية بالطريقة التالية
  .ضعف الضغط االستايت للمادة املطلوب نقلها، حبد أدىن ضعف الضغط االستايت للماء  '٤'

  ):االختبارات(االختبار  اجتياز معايري  ٥-٨-٦-٥-٦
، عند تعريـضها    31N و 31B و 31A و 21N و 21B و 21Aمن األنواع    يف حالة احلاويات الوسيطة     )أ(

   تسرب؛عدم حدوث): ب(أو ) أ (١-٤-٨-٦-٥-٦لضغط االختبار املبني يف 
ر املبني  ، عند تعريضها لضغط االختبا    31N و 31B و 31Aمن األنواع    يف حالة احلاويات الوسيطة     )ب(

وعـدم  تشوه دائم جيعل احلاوية غري مأمونة للنقل،        عدم حدوث   ): ج (١-٤-٨-٦-٥-٦يف  
  تسرب؛حدوث 
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 تشوه  عدم حدوث : املركبة البالستيكية اجلامدة واحلاويات الوسيطة    يف حالة احلاويات الوسيطة     )ج(
  . تسربوعدم حدوث ،غري مأمونة للنقل احلاوية الوسيطةمن شأنه أن جيعل دائم 

  اختبار السقوط  ٩-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٩-٦-٥-٦

  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه ، اويات الوسيطةينطبق على مجيع احل  
  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٩-٦-٥-٦

القصوى من سعتها    يف املائة    ٩٥مبا ال يقل عن      متأل احلاوية الوسيطة  : املعدنية احلاويات الوسيطة   )أ(
 تـرتع و. للسوائل وفقاً للنموذج التصميمي    يف املائة من سعتها القصوى       ٩٨ة أو   صلبلللمواد ا 

  ؛، أو يكفل عدم تشغيلها فتحاهتاتغلقأجهزة تصريف الضغط، و
القصوى املسموح هبا، مع    كتلتها اإلمجالية   حىت   متأل احلاوية الوسيطة  : املرنة احلاويات الوسيطة   )ب(

  ؛ بصورة منتظمةتوزيع احلمولة
مبـا   متأل احلاوية الوسـيطة   : املركبة احلاويات الوسيطة والبالستيكية اجلامدة    احلاويات الوسيطة   )ج(

يف املائة من سعتها القصوى      ٩٨ة أو   صلبللمواد ال القصوى   سعتها   نيف املائة م   ٩٥يقل عن    ال
ها قإغالوميكن إزالة الترتيبات املوضوعة لتصريف الضغط و      . لسوائل وفقاً للنموذج التصميمي   ل

بعد ختفيض درجة حرارة      اختبار احلاويات الوسيطة   ى وجير .مبا يكفل عدم تشغيلها   بإحكام أو   
ويف حالة إعداد عينات االختبار من احلاويـات        . س أو أقل  ١٨º-عينة االختبار وحمتوياهتا إىل     

  سوائل االختبـار يف ىبقتو. ١-٣-٦-٥-٦املركبة هبذه الطريقة، ميكن إلغاء التجهيز املبني يف        
 إذا كانـت  عـديل وميكن إغفال هذا الت  .  للتجمد مانعاحلالة السائلة، وإن اقتضى األمر بإضافة       

   ومقاومة الشد يف درجات احلرارة املنخفضة؛قابلية السحباملواد املعنية على درجة كافية من 
ال يقـل  مبـا   متأل احلاوية الوسيطة: ليفي أو اخلشب الاملصنوعة من الكرتون     احلاويات الوسيطة   )د(

  .القصوىمن سعتها  يف املائة ٩٥ عن
  طريقة االختبار  ٣-٩-٦-٥-٦

قاعدهتا على سطح صلب وضخم ومنبسط وأفقي غري مرن علـى حنـو             على   سقط احلاوية الوسيطة  ت  
، بطريقة تكفل أن تكون نقطة الصدم على ما يعترب أضعف جزء من قاعـدة احلاويـة            ٤-٣-٥-١-٦يتوافق مع اشتراطات    

  : على النحو التايل متر مكعب أو أقل الختبار سقوط٠,٤٥ تبلغ سعتها ضع احلاوية الوسيطة اليتختو. الوسيطة
 جزء قاعدة احلاوية الذي مت اختبـاره يف         غريعلى أضعف أجزائها    : املعدنية احلاويات الوسيطة   )أ(

  السقوط األول؛
  على أضعف جوانبها؛: املرنة احلاويات الوسيطة  )ب(
 أو اخلشب أو احلاويـات      ليفيالاملصنوعة من البالستيك اجلامد أو الكرتون        طةاحلاويات الوسي   )ج(

  .ياها زاو إحدى وعلىوعلى رأسها،، ها جانب، على سطح مستوفوق: الوسيطة املركبة
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  .سقوط لكل خمتلفة اوية وسيطةنفسها أو استخدام ح كن استخدام احلاوية الوسيطةمي
  ارتفاع السقوط  ٤-٩-٦-٥-٦

أو مع مـادة  املراد نقلها اد الصلبة والسوائل، إذا أجري االختبار مع املادة الصلبة أو السائلة    يف حالة املو  
  : أخرى هلا اخلصائص الفيزيائية نفسها بصورة أساسية

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

  :يف حالة السوائل، إذا أجري االختبار مع املاء

  :١,٢للمادة اليت ستنقل ) d) (ك(عندما ال تتجاوز الكثافة النسبية   )أ(

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢

، حتسب ارتفاعات السقوط علـى أسـاس        ١,٢عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمادة املنقولة         )ب(
  : عشري على النحو التايلرقم إىل أول  صعودا مقربة،للمادة املنقولة) d) (ك(الكثافة النسبية 

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة 
   م ٠,٦٧× ك   م١,٠×ك 

  :معايري اجتياز االختبارات  ٥-٩-٦-٥-٦
  عدم حدوث فقد يف احملتويات؛: املعدنية احلاويات الوسيطة  )أ(
 بـسبب طفيـف   حدوث تسرب   و. عدم حدوث فقد يف احملتويات    : املرنة احلاويات الوسيطة   )ب(

اويـة  حلا قصورا يف ام، من مواضع اإلغالق أو ثقوب الغرز على سبيل املثال، ال يعترب             صطداال
  ؛مزيد من التسرب بعد رفع احلاوية عن األرضعدم حدوث شريطة  ،الوسيطة

ليفي أو اخلشب أو احلاويـات      الاملصنوعة من البالستيك اجلامد أو الكرتون        احلاويات الوسيطة   )ج(
من  االصطدام   بسببتسّرب طفيف   حدوث  و. توياتيف احمل فقد  حدوث  عدم  : املركبة الوسيطة

  .شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب ،اويات الوسيطةحلا قصوراً يفال يعترب مواضع اإلغالق 
 ألغراض  ها جيعل احلاوية الوسيطة غري مأمون نقل      عطبعدم حدوث   : مجيع احلاويات الوسيطة    )د(

وباإلضافة إىل ذلك تكون احلاوية الوسيطة قابلة       . وبدون فقد يف احملتويات   اإلنقاذ أو التصريف،    
  .للرفع بوسيلة مناسبة حىت يتم تنظيف األرضية ملدة مخس دقائق

على النموذج التصميمي للحاويات املـصنوعة ابتـداء   ) د(تنطبق املعايري املذكورة يف  : مالحظة
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١ من
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  ر التمزقاختبا  ١٠-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-١٠-٦-٥-٦

  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه املرنة،  ينطبق على مجيع أنواع احلاويات الوسيطة  
  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-١٠-٦-٥-٦

القصوى املسموح هبا،   إمجايل كتلتها    سعتها وحىت    نيف املائة م   ٩٥مبا ال يقل عن      احلاوية الوسيطة متأل    
  . توزيع احلمولةنتظاممع ا
  طريقة االختبار  ٣-١٠-٦-٥-٦

 مم بسكني خيترق بالكامل جدار      ١٠٠على األرض، يتم إحداث حّز طوله        بعد وضع احلاوية الوسيطة     
، يف منتصف املسافة بني السطح الـسفلي واملـستوى          اوية الوسيطة  احملور الرئيسي للح   مع٤٥ºأحد اجلوانب العريضة بزاوية     

إمجـايل الكتلـة    حلمل مضاف موزع توزيعاً منتظماً يعادل ضعف         وبعد ذلك تعرض احلاوية الوسيطة    . اتالعلوي للمحتوي 
 ويف حالة احلاوية الوسيطة املصممة للرفع من أعلـى  . هذه احلمولة ملدة ال تقل عن مخس دقائق تطبقو. القصوى املسموح هبا  

  .إلضافية، وتبقى على هذا الوضع مخس دقائقأو من اجلانب، ترفع احلاوية من األرض، بعد إزالة احلمولة ا
  معيار اجتياز االختبار  ٤-١٠-٦-٥-٦

  . طوله األصلينيف املائة م ٢٥ ألكثر من احلز ميتدال   
  اختبار االنقالب  ١١-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-١١-٦-٥-٦

  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه ، اويات الوسيطةينطبق على مجيع أنواع احل  
  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-١١-٦-٥-٦

القصوى املسموح هبا،   إمجايل كتلتها    سعتها وحىت    نيف املائة م   ٩٥مبا ال يقل عن     الوسيطة   احلاوية   ألمت  
  . توزيع احلمولةنتظاممع ا
  طريقة االختبار   ٣-١١-٦-٥-٦

  ، أملسن،  على أي جزء من سطحها العلوي، فوق سطح صلب، غري مر          الوسيطة   احلاوية   ُيسبب قلب   
  .مستوٍ، أفقي

  القلب ارتفاع  ٤-١١-٦-٥-٦

  IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢   م١,٨
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   اجتياز االختبارمعيار  ٥-١١-٦-٥-٦
ام، من مواضع اإلغـالق أو      دطص اال بسببوإذا حدث تسرب بسيط     . احملتوياتيف  فقد  حدوث  عدم    

  . شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب، الوسيطةحلاويةقصورا يف اعترب ذلك ي الاملثال، فثقوب الغرز على سبيل 
   االستقامةاختبار  ١٢-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-١٢-٦-٥-٦

للنمـوذج  اً  اختباربوصفه  املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانب،         ينطبق على مجيع احلاويات الوسيطة      
  .التصميمي

  لالختبار الوسيطةإعداد احلاوية   ٢-١٢-٦-٥-٦
القصوى املسموح هبا،   إمجايل كتلتها    سعتها وحىت    نيف املائة م   ٩٥مبا ال يقل عن     الوسيطة   احلاوية   ألمت  

  .مع انتظام توزيع احلمولة
  طريقة االختبار  ٣-١٢-٦-٥-٦

ض، ثانية إىل وضع قائم بعيداً عـن األر       / متر ٠,١رفع احلاوية امللقاة على جانبها، بسرعة ال تقل عن          ت  
  .تكون جمّهزة بأربعة من مرابط الرفع هذه عندما مربطني أو بواسطة مربط رفعبواسطة 

  معيار اجتياز االختبار  ٤-١٢-٦-٥-٦
  . رفعها جيعل احلاوية غري مأمونة يف النقل أو املناولةملرابطأو الوسيطة  للحاوية عطبعدم حدوث   

  اختبار االهتزاز  ١٣-٦-٥-٦
   نطاق التطبيق  ١-١٣-٦-٥-٦

  ينطبق على مجيع احلاويات الوسيطة املستخدمة يف نقل السوائل، بوصفة اختباراً للنموذج التصميمي،  
 كانون  ١ينطبق هذا االختبار على النماذج التصميمية للحاويات الوسيطة املصنوعة اعتباراً من              :مالحظة
  .٢٠١١يناير /الثاين
   إعداد احلاوية الوسيطة لالختبار  ٢-١٣-٦-٥-٦

ومتأل احلاوية الوسيطة باملاء مبـا  . حاوية وسيطة كعينة عشوائياً وتعد وتغلق كما لو كانت ستنقل   ختتار    
  . يف املائة من احلد األقصى من سعتها٩٨يقل عن  ال
  طريقة االختبار ومدته  ٣-١٣-٦-٥-٦
املزدوجة اجليبية الشكل   توضع احلاوية الوسيطة على مركز منصة آلة االختبار، اليت تبلغ سعتها الرأسية              ١-٣-١٣-٦-٥-٦
، وإذا اقتضت الضرورة، تربط بوسائل تقييد باملنصة ملنـع العينـة مـن     يف املائة٥ ± مم ٢٥) إزاحة من الذروة إىل الذروة    (

  .التحرك أفقياً فوق املنصة بدون تقييد احلركة الرأسية
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 منصة االهتزاز   عن مؤقتاً    يرتفع وية الوسيطة  جزءاً من قاعدة احلا    جيعلجيرى االختبار ملدة ساعة بتواتر         ٢-٣-١٣-٦-٥-٦
 نقطة واحـدة علـى      ، يف بصورة متقطعة   معدين إسفني مباعدة حبيث ترفع كل دورة جزءاً إىل درجة متكّن من إدخال كامل            

.  العبوة وقد يلزم تعديل التواتر بعد هناية الشوط األول ملنع حدوث رنني يف         .األقل بني قاعدة احلاوية الوسيطة ومنصة االختبار      
 احلاوية الوسـيطة ومنـصة      إسفني املباعدة املعدين بني قاعدة       وضع   حبيث يظل ممكنا  غري أنه جيب أن يستمر تواتر االختبار        

وجيب  . االختبارإسفني املباعدة املعدين أمر جوهري لنجاح   إمكانية إدخال   فاستمرار  .  يف هذه الفقرة   تقدم بيانه  كما ،االختبار
 مم وبطول يكفي إلدخاله بني احلاوية الوسيطة ومنـصة          ٥٠ مم على األقل وعرض      ١,٦مسك  ذا   كونيف هذا اإلسفني أن ي    

  .  مم على األقل ألداء التجربة١٠٠ مقداراالختبار 
  معايري اجتياز االختبار  ٤-١٣-٦-٥-٦

 يف  انكسار أو عطـل   وباإلضافة إىل ذلك مالحظة عدم حدوث       . مالحظة عدم وجود تسرب أو متزق       
  .   التثبيتتعطّلأو اللحام   مواضعنع احلاوية الوسيطة مثل حدوث كسر يف مكونات ص

  تقرير االختبار  ١٤-٦-٥-٦
  :ختبار يتضمن على األقل البيانات التاليةعن االبتقرير   احلاويات الوسيطةويزود مستخدم  ١-١٤-٦-٥-٦

  االختبار الذي أجرى رفق وعنوان املاسم   -١
  ) االقتضاءدعن(اسم وعنوان مقدم الطلب   -٢
  رقم مسلسل حمدد لتقرير االختبار  -٣
  تاريخ تقرير االختبار  -٤
  اوية الوسيطة احلصانع  -٥
 ووسائل اإلغـالق،   ومواد الصنع،    ،أي األبعاد (اوية الوسيطة    التصميمي للح  موذجوصف الن   -٦

الرسـم   ورمبـا    ،)مثل التـشكيل بـالطرق    ( مبا يف ذلك طريقة الصنع       ،)ومسك اجلدار، إخل  
   الشمسية)الصور(ة أو الصور/ و)اتسومالر(

  السعة القصوى  -٧
يف  االختبار، مثل اللزوجة والكثافة النسبية للسوائل، وحجم اجلـسيمات           حمتوياتخصائص    -٨

  ةصلبملواد الحالة ا
  وصف االختبارات ونتائجها  -٩

   مع بيان اسم وصفة املوقّع،التقريرتوقيع   -١٠
يف  املناسبة   لالشتراطاتاملعدة للنقل قد مت اختبارها وفقاً       احلاويات الوسيطة   بأن  يتضمن التقرير إقرارات      ٢-١٤-٦-٥-٦
وتسلم نسخة من التقرير للسلطة     . بطل صحة هذا التقرير   ي قد    للعبوات  أخرى كونات وأن استخدام طرائق أو م     ، الفصل هذا

  .املختصة
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  ٦-٦الفصل 
  اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبرية

  عموميات  ١-٦-٦
  :ال تنطبق اشتراطات هذا الفصل على ما يلي  ١-١-٦-٦

  ؛تيروسوالباستثناء السلع املشتملة على األ، ٢الرتبة عبوات   •
  ؛٣٢٩١حتت رقم األمم املتحدة املستشفيات املدرجة نفايات باستثناء ، ٢-٦الرتبة عبوات   •
  .مواد مشعةعلى  اليت حتتوي ٧ الرتبة طرود  •

 السلطة املختصة بغيـة     قنع يف إطار برنامج لضمان اجلودة ي       ويعاد صنعها  كبرية وختترب تصنع العبوات ال    ٢-١-٦-٦
  . االشتراطات الواردة يف هذا الفصل أو معاد صنعهامصنوعةكبرية  استيفاء كل عبوة التأكد من
ـ   -العبوة   "ISO 16106: 2006 ، رقم  لتوحيد املقاييس  ة الدولي  املنظمة يوفر معيار    :مالحظة ل للبـضائع    طرود النق
توجيهـات  ،    "ISO 9001  املعيـار   مبادئ لتطبيق  - عبوات البضائع اخلطرة واحلاويات الوسيطة والعبوات الكبرية         -اخلطرة  

  . مقبولة لإلجراءات اليت ميكن اتباعها
 العبـوات الكـبرية     إىل ٤-٦-٦االشتراطات اخلاصة املنطبقة على العبوات الكبرية الواردة يف         تستند    ٣-١-٦-٦
 عما هـو    ختتلفلتقدم العلمي والتقين، فإنه ال اعتراض على استخدام عبوات كبرية ذات مواصفات             لومراعاة  . حالياًستخدمة  امل

 السلطة املختصة، وقادرة على أن جتتاز بنجـاح         لدى، ومقبولة   فعاليتها، شريطة أن تكون العبوات معادلة يف        ٤-٦-٦وارد يف   
  .لطرائق املوصوفة يف هذه الالئحة إذا كانت مكافئةا غريطرائق اختبار أخرى وتقبل . ٥-٦-٦االختبارات املبينة يف 

يقدم صانعو العبوات وموزعوها التالون معلومات عن اإلجراءات اليت تتبع، ووصفاً ألنـواع وأبعـاد                 ٤-١-٦-٦
 هي يف حالـة تقـدميها     ووأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون الطرود،         ) مبا يف ذلك احلشايا املطلوبة    (وسائل اإلغالق   

  .يف هذا الفصلالواردة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات األداء املنطبقة 
  أنواع العبوات الكبريةالذي يعني الرمز   ٢-٦-٦
  :يتكون الرمز املستخدم للعبوات الكبرية مما يلي  ١-٢-٦-٦

  : مهانيا عربنارقم  )أ(
  ؛ الصلبة للعبوات الكبرية 50    
  الكبرية املرنة؛ للعبوات 51أو     
 وفقاً للقائمة املبينة يف. خلإ، مثل اخلشب، الفوالذ،  الصنعشري إىل مادةي التيين كبري حرف  )ب(

٦- ٢- ١- ٦.  
 كـبرية تفـي     احتياطيةعبوة   "T"يعين احلرف   . رمز العبوة الكبرية  " W "أو" T"ان  جيوز أن يعقب احلرف     ٢-٢-٦-٦

 من نفس النوع املبني بالرمز، مصنوعة       إن تكن أن العبوة الكبرية، و   " W"حلرف  ويعين ا . ٩-١-٥-٦-٦باالشتراطات الواردة يف    
  .٣-١-٦-٦ وتعترب مكافئة هلا وفقاً لالشتراطات الواردة يف ٤-٦-٦ عن املواصفات الواردة يف خمتلفةوفق مواصفات 
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  وضع العالمات  ٣-٦-٦
  العالمات األولية  ١-٣-٦-٦

 لالستخدام وفقاً هلذه الالئحة عالمات دائمة ومقـروءة       ة  خمصصتوضع على كل عبوة كبرية مصنوعة و        
  : ما يلي تبني مم، وأن١٢وال يقل ارتفاع الرموز واألرقام عن . توضع يف مكان تسهل رؤيته

  .  ات رمز األمم املتحدة للعبو  )أ(

أو أو حاويات السوائب املرنـة       ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة            
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الـواردة يف       النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر        الصهريج
  .٨- ٦ أو ٧- ٦ أو ٦- ٦ أو ٥- ٦ أو ٣- ٦ أو ٢- ٦أو  ١- ٦الفصل 

يـستخدم  ميكن أن   ،   بارزة  عليها العالمات  نقشيف حالة العبوات الكبرية املعدنية اليت ختتم أو ت          
  الرمز؛ بدالً من هذا "UN"احلرفان الكبريان 

احلرف للعبوات املرنة الكبرية، يليه     " 51 "رقمكبرية أو ال   صلبة    على عبوة  الذي يدلّ " 50 "الرقم  )ب(
  ؛)ب( ١-٤-١-٥-٦لقائمة املبينة يف  وفقاً لالذي يبني مادة الصنع

  : هلااعتمد النموذج التصميميالتعبئة اليت ) جمموعات(حرف التيين كبري يشري إىل جمموعة   )ج(
  Xوعات التعبئة  جملمIو IIو III  
  Y جملموعيت التعبئة IIو III  
  Z جملموعة التعبئة III  فقط؛  

  ؛)آخر رقمني (الصنعشهر وسنة   )د(
نظـام   يف   اتالعالمة املميزة للمركبات ذات احملرك    يف شكل   الدولة اليت رخصت العالمة؛     رمز    )ه(

   الدويل؛املرور
   السلطة املختصة؛، حسبما حتدده الكبريةاتلعبوف التعر أخرىة عالمأي  والصانعاسم أو رمز   )و(
يف حالة العبوات الكـبرية  " 0"ويكتب الرقم صفر . اختبار التنضيد بالكيلوغراماملطبق يف  مل  احل  )ز(

  ؛غري املصممة للتنضيد
  . بالكيلوغراماتا املسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى  )ح(
  . سلسل الوارد يف الفقرات الفرعية أعالهتوضع العالمات األولية املطلوبة وفقاً للت  
، )ح(إىل  ) أ(ويتم الفصل بوضوح بني كل عنصر يف العالمات املوضوعة وفقاً للفقرات الفرعية من                

  .على سبيل املثال بشرطة مائلة أو مسافة، حىت يسهل التعرف عليه
 | كانون الثـاين ١وعة اعتباراً من ينطبق اشتراط حجم  العالمات األولية على العبوات الكبرية املصن         :مالحظة

  .٢٠١٤يناير 

u 
n 
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  أمثلة لوضع العالمات فيما يلي  ٢-٣-٦-٦
 50A/X/05/01/N/PQRS 

2500/1000 

 كغ؛ ٢ ٥٠٠ محل التنضيد :لعبوة فوالذية كبرية مناسبة للتنضيد
 . كغ١ ٠٠٠: الكتلة اإلمجالية القصوى

  50AT/Y/05/01/B/PQRS 
2500/1000 

محـل التنـضيد    : ذية كبرية مناسبة للتنضيد   فوالاحتياطية  لعبوة  
  . كغ١ ٠٠٠:  كغ؛ الكتلة اإلمجالية القصوى٢ ٥٠٠

 50H/Y04/02/D/ABCD 987 

0/800 

ـ  الكتلـة  ؛لعبوة بالستيكية كبرية غري مناسبة للتنضيد       ة اإلمجالي
 . كغ٨٠٠: ىوقصلا

  51H/Z/06/01/S/1999 

0/500 

: لكتلة اإلمجالية القصوى  ا ؛لعبوة مرنة كبرية غري مناسبة للتنضيد     
  . كغ٥٠٠

هو مبني  قيد االستخدام برمز كما العبوات الكبريةيبني احلد األقصى حلمل التنضيد املنطبق عندما تكون       ٣-٣-٦-٦
  :ويكون الرمز مستدمياً ومرئياً بوضوح. ٢-٦-٦ أو ١-٦-٦يف الشكل 

  ٢- ٦- ٦الشكل   ١- ٦- ٦الشكل   

  

  

  

  

  قابلة للتنضيدغري  عبوات كبرية   قابلة للتنضيدعبوات كبرية  

وتكون احلروف .  وجيب أن يكون مستدمياً ومرئياً بوضوح.مم١٠٠× مم ١٠٠وال يقل الرمز عن 
 وتكون املنطقة داخل عالمات الطباعة املبينة بأسهم األبعاد . مم على األقل١٢واألرقام اليت تشري إىل الكتلة بارتفاع 

وال تتجاوز  .حمددة، جيب أن تكون مجيع العناصر بتناسب تقرييب مع العناصر املبينةوإذا مل تكن األبعاد . مربعة الشكل
  .١,٨مقسوماً على ) ٤-٣-٣-٥-٦-٦انظر (الكتلة املبينة أعلى الرمز احلمل املفروض خالل اختبار النموذج التصميمي 

ت أو أصلحت أو أعيـد       على مجيع العبوات الكبرية اليت صنع      ٣-٣-٦-٦تنطبق األحكام الواردة يف       :مالحظة
 الواردة يف الطبعة    ٣- ٣- ٦- ٦تطبيق أحكام    يف    االستمرار    وجيوز  .٢٠١٥يناير  /تصنيعها اعتباراً من أول كانون الثاين     

 ، على مجيع احلاويات الوسيطةالئحة تنظيمية منوذجيةة، للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطر    املنقحة السابعة عشرة    
  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠١٥ يناير/ كانون الثاين١ بنيو أعيد تصنيعها اليت صنعت أو أصلحت أ

u
n 

u
n 

u
n 

  مم١٠٠الُبعد األدىن

ىن 
ألد
د ا
الُبع

١٠
٠

  مم

  مم١٠٠الُبعد األدىن

ىن 
ألد
د ا
الُبع

١٠
٠

  مم

 كغم كحد أقصى...

u
n 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

344 

  لعبوات الكبريةلاشتراطات خاصة   ٤-٦-٦
  اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية املعدنية  ١-٤-٦-٦

  50A  فوالذ   
  50B  ألومنيوم  
  50N  غري الفوالذ أو األلومنيوم (معدن(  

نفـذ  وت.  إثباتـاً كـامالً    ثبتت قابليته للحام  أُ سحبعدن مناسب قابل لل   تصنع العبوات الكبرية من م      ١-١-٤-٦-٦
  .ويؤخذ يف االعتبار التشغيل يف درجات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء.  وتكفل أماناً كامالًمبهارةاللحامات 

  .خمتلفة  معادنالمسالذي يتولد نتيجة لتبالفعل الغلفاين  عطبتجنب حدوث أي تتخذ االحتياطات ل  ٢-١-٤-٦-٦
  اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية املصنوعة من مواد مرنة  ٢-٤-٦-٦

  51H  مواد بالستيكية مرنة  
  51M   مرنورق  

 وتتناسب قوة املادة وبناء العبوات الكبرية املرنـة مـع سـعتها             .تصنع العبوة الكبرية من مواد مناسبة       ١-٢-٤-٦-٦
  .واالستخدام املقرر هلا

 يف ٨٥ حمتفظة مبا ال يقل عن 51Mاد املستخدمة يف بناء العبوات الكبرية املرنة من األنواع       تظل مجيع املو    ٢-٢-٤-٦-٦
أو أقل، وذلك بعد غمرهـا يف        يف املائة    ٦٧ عند رطوبة نسبية     للتوازن أصالً على املادة املكيفة      املقيسةة الشد   مواقممن  املائة  
  . ساعة٢٤ملدة ال تقل عن متاماً املاء 
وتؤمن مجيع أطراف   . كافئة أو بأية طريقة م    التغرية أو باخلتم احلراري، أو      اللحام بالدرز عمليات   ىجتر  ٣-٢-٤-٦-٦

  .اللحامات املدرزة
 فوق البنفـسجي أو     شعاع بسبب اإل  ولالحنطاط ،للتقادم العبوات الكبرية املرنة مقاومة كافية       تتوفر يف   ٤-٢-٤-٦-٦

  .قررالعبوة، وبذلك تكون مناسبة الستخدامها املالظروف املناخية، أو بسبب املادة اليت حتتويها 
جي، س فوق البنف  اعشعأن تكون حممية من تأثري اإل     لزم  لعبوات الكبرية املرنة البالستيكية اليت ي     يف حالة ا    ٥-٢-٤-٦-٦
فقة مـع    متوا ةاملضافاملواد  تكون هذه   يشترط أن   و.  مناسبة أخرى  صاّدات أو   صبغاتبإضافة أسود الكربون أو     وفر احلماية   ت

 غري املواد   صاّداتويف حالة استخدام أسود الكربون، أو أصباغ أو         .  العبوة الكبرية  مدة استخدام احملتويات وتظل فعالة طوال     
أسود الكربون أو   كان التغيري يف حمتوى     املستخدمة يف صنع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا             

  .البناءؤثر تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية ملادة يال  الصادة  املادة أوةالصبغ
 أو خلدمة أغراض أخرى، للتقادم مادة صنع العبوة الكبرية لتحسني مقاومتها جيوز إدماج مواد مضافة يف   ٦-٢-٤-٦-٦

  .لمادة تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية لاملواد املضافةشريطة أال تؤثر هذه 
  .١:٢ النسبة بني ارتفاعها وعرضها  تتجاوزعندما تكون العبوة مملوءة، ال  ٧-٢-٤-٦-٦
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  اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية البالستيكية  ٣-٤-٦-٦
  50H  اجلامدةبالستيكية ال املواد  

تها تصنع العبوة الكبرية من مادة بالستيكية مناسبة ذات مواصفات معلومـة وقـوة مناسـبة لـسع       ١- ٣- ٤- ٦- ٦
 اعشع بسبب املادة اليت حتتويها العبوة، أو اإلولالحنطاطللتقادم  مقاومة  وبصورة كافيةوتكون املادة. واالستخدام املقرر هلا

 نفاذوال يشكل أي .  يف درجات احلرارة املنخفضةداءويؤخذ يف االعتبار، عند االقتضاء، األ. الةفوق البنفسجي حسب احل   
  .ظروف النقل العاديةللمادة احملتواة خطراً يف 

 فوق البنفسجي، توفر هذه احلماية بإضافة أسـود الكربـون أو   اعشع توفري محاية من اإللزمحيثما ي   ٢- ٣- ٤- ٦- ٦
 متوافقة مع احملتويات وتظل فعالة طـوال عمـر          ملواد املضافة تكون هذه ا  يشترط أن   و.  مناسبة أخرى  صاّدات أو   اتصبغ

 أو صاّدات غري املواد املستخدمة يف صنع النموذج         اتاستخدام أسود الكربون أو صبغ    ويف حالة   . استخدام العبوة اخلارجية  
املـادة   أو   ةأسود الكربون أو الـصبغ    التغيري يف حمتوى    التصميمي املخترب، فإنه ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان           

  .البناءؤثر تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية ملادة يال  صاّدةال
 أو خلدمة أغـراض أخـرى،   للتقادم صنع العبوة الكبرية لتحسني مقاومتها       جيوز إدماج مواد مضافة يف      ٣-٣-٤-٦-٦

  . تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةملواد املضافةشريطة أال تؤثر تلك ا
  ليفيالاشتراطات خاصة للعبوات املصنوعة من الكرتون   ٤-٤-٦-٦

  50G  الصلبليفيالبوات من الكرتون ع   
، )انمفرد اجلدار أو متعدد اجلدر (مزدوج الوجهج  أو ممّو،ستخدم كرتون ليفي قوي ومن نوعية جيدة    ي  ١-٤-٤-٦-٦
 تجـاوز وتكون مقاومة السطح اخلارجي للماء مناسبة حبيـث ال ت         . واالستخدام املقرر هلا  تناسب مع سعة العبوات الكبرية      ي

 لتعيني امتصاص املاء،    (Cobb) دقيقة بطريقة كوب     ٣٠ على مدى    ى حتدد يف اختبار جير    زيادة،  ٢م/ غ ١٥٥ الزيادة يف الوزن  
خبـصائص ثـين    ليفـي   اليشتـرط أن يتميز الكرتون     و. ISO 535:1991 ، رقم  لتوحيد املقاييس  ة الدولي  املنظمة  انظر معيار  -

 حدوث شـقوق   بدون األلواح حبيث ميكن جتميعوتفريضه، متثلّليفي، وثنيه بدون الويكون باإلمكان قطع الكرتون    . مناسبة
  . مع ألواح التغطيةبغراء قويدد أو املموج خليفي املالالكرتون لصق وي.  أو ثنيات غري مطلوبةاحهو أو متزق يف سطافيه
 (J) جوال ١٥تبلغ   لالنثقابقاومة دنيا   مستوفية مل اجلدران، مبا يف ذلك اجلدار العلوي والسفلي،        تكون    ٢-٤-٤-٦-٦

  .ISO 3036:1975 وفقاً للمعيار
، أو   الصـق  شريط أو ب  بغراءتنفذ وصالت الغالف اخلارجي للعبوات الكبرية بتراكب مناسب وتلصق            ٣-٤-٤-٦-٦

أو بشريط، تستخدم مادة     بالغراء لصق وحيثما تنفذ الوصالت بال    .فعاليةتدرز بدبابيس معدنية أو تثبت بوسيلة أخرى ال تقل          
 ةوختترق الدبابيس املعدنية متاماً مجيع القطع املطلوب تثبيتها، وتشكَّل أو ُتحمى حبيث ال تسبب تآكل أي             . ة للماء الصقة مقاوم 

  .بطانة داخلية أو ختترقها
 مالئمـة للمناولـة      أن تكون  فكّهاأو أية منصة ميكن      العبوة الكبرية  مدجمة يف أية منصة سفلية    جيب يف     ٤-٤-٤-٦-٦

  . القصوى املسموح هبااإلمجالية كتلتها حىت وهي معبأة ة الكبريةالعبوامليكانيكية مع 
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 للعطبقد يعرضها    العبوة الكبرية تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث ميكن تفادي أي نتوء يف قاعدة               ٥-٤-٤-٦-٦
  .أثناء املناولة

 وحيثمـا   .ء املناولـة والنقـل     أثنا التوازنلضمان   كللف قابلة   منصة ة العبوة على أي    جسم يؤمن تثبيت   ٦-٤-٤-٦-٦
  .، يكون سطحها األعلى خالياً من أي نتوءات حادة ميكن أن تسبب عطباً للعبوة الكبريةك قابلة للفمنصةتستخدم 

 تكون هذه الـدعائم     على أن  أداء التنضيد،    تحسني الدعائم اخلشبية ل   مثلجيوز استخدام وسائل تقوية       ٧-٤-٤-٦-٦
  .خارجية عن البطانة

، يكون السطح احلامل على حنو يكفل توزيع احلمل بطريقة           معدة للتنضيد   العبوات الكبرية  عندما تكون   ٨-٤-٤-٦-٦
  .مأمونة

  اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية اخلشبية  ٥-٤-٦-٦
  50C  اخلشب الطبيعي  
  50D   اخلشب الرقائقي  
  50F  املعاد التكوين شب اخل  

  .واالستخدام املقرر هلاالصنع مناسبة لسعة العبوات الكبرية تكون قوة املواد املستخدمة وطريقة   ١-٥-٤-٦-٦
 مستوفياً لدرجة اجلفاف التجارية، وخالياً من العيوب اليت تقلل جيد التجفيفيكون اخلشب الطبيعي   ٢- ٥- ٤- ٦- ٦

 قطعة  عادلما ي ويتكون كل جزء من العبوة الكبرية من قطعة واحدة أو           . قوة أي جزء من العبوة الكبرية     من  بدرجة كبرية   
وتعترب األجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع باللصق من قبيـل اسـتخدام وصـلة                  . واحدة

جني على األقل عند    احلّز، أو وصلة التعشيق بالتفريز، أو وصلة تناكبية مع رباطني معدنيني مموّ           ولندرمان، أو وصلة اللسان     
  .فعاليةأخرى ال تقل كل وصلة، أو عند استخدام طرائق 

وتصنع الرقائق من قشرة    .  رقائق على األقل   ٣ العبوات الكبرية املصنوعة من اخلشب الرقائقي من         تألفت  ٣-٥-٤-٦-٦
.  وخالية من العيوب اليت تقلل من متانة العبـوة الكـبرية           ومقطوعة مبنشار دوار على هيئة شرائح     خشبية، جيدة التجفيف،    

  .وجيوز استخدام مواد أخرى مع اخلشب الرقائقي يف صنع العبوة الكبرية.  مقاوم للماءراءبغ املتراصة الرقائق لصقوت
 ألواح  مثلتصنع العبوات الكبرية اليت يستخدم فيها اخلشب املضغوط من خشب مضغوط مقاوم للماء                ٤-٥-٤-٦-٦

  .اخلشب احلبييب أو املطحون أو نوع مناسب آخر
 أو أطراف أو يتم جتميعها بوسـائل مناسـبة          أو تثبت إىل أعمدة زاوية    بإحكام   العبوات الكبرية    ُتسمَّر  ٥-٥-٤-٦-٦

  .بنفس القدر
 مالئمـة للمناولـة      أن تكون  فكّهاأو أية منصة ميكن      العبوة الكبرية  مدجمة يف أية منصة سفلية    جيب يف     ٦-٥-٤-٦-٦

  .موح هبا القصوى املساإلمجالية كتلتها حىت وهي معبأة العبوة الكبريةامليكانيكية مع 
 للعطبقد يعرضها    العبوة الكبرية تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث ميكن تفادي أي نتوء يف قاعدة               ٧-٥-٤-٦-٦

  .أثناء املناولة
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وحيثمـا  .  أثناء املناولـة والنقـل     توازنه لضمان   كة قابلة للف  منص ة العبوة الكبرية على أي    يثبت جسم   ٨-٥-٤-٦-٦
  .كون سطحها العلوي خالياً من أي نتوءات حادة قد تؤدي إىل عطب العبوة الكبرية، يك قابلة للفمنصةتستخدم 

 تكون هذه الـدعائم     على أن  أداء التنضيد،    تحسني الدعائم اخلشبية ل   مثلجيوز استخدام وسائل تقوية       ٩-٥-٤-٦-٦
  .بطانةة عن اليخارج

 احلامل على حنو يكفل توزيـع احلمـل          يكون السطح   مصممة للتنضيد،  العبوات الكبرية عندما تكون     ١٠-٥-٤-٦-٦
  .بطريقة مأمونة

  اختبار العبوات الكبريةتتعلق باشتراطات   ٥-٦-٦
   االختبار وتواترهأداء  ١-٥-٦-٦
 وفقاً إلجراءات تقررها السلطة ٣-٥-٦-٦خيترب تصميم كل عبوة كبرية على النحو املنصوص عليه يف           ١-١-٥-٦-٦

  .املختصة
ـ .  أن جتتاز بنجاح االختبارات املبينة يف هذا الفصل قبـل اسـتخدامها            كبرية  كل عبوة   يف جيب  ٢-١-٥-٦-٦ دد وحي

 خمتلفالتصميم، واحلجم، واملادة ومسكها، وطريقة الصنع والتعبئة، ولكن قد يتضمن           بيانات  النموذج التصميمي للعبوة الكبرية ب    
  .أقلاالمسي  ارتفاعها كونلنموذج التصميمي إال يف  عن اختتلفويتضمن أيضاً العبوات الكبرية اليت ال . املعاجلات السطحية

وإلجراء االختبـارات علـى   . تكرر االختبارات على عينات اإلنتاج على فترات حتددها السلطة املختصة         ٣-١-٥-٦-٦
  .٤-٢-٥-٦-٦ أحكامالستيفاء  احمليطة معادالً إعداد العبوات يف الظروفليفي، يعترب الالعبوات الكبرية املصنوعة من الكرتون 

  .تكرر االختبارات أيضاً بعد كل تعديل يغري التصميم أو املادة أو أسلوب صنع العبوات الكبرية  ٤-١-٥-٦-٦
إال يف جوانب غـري     خيتلف   للعبوات الكبرية ال     انتقائيجيوز للسلطة املختصة أن تسمح بإجراء اختبار          ٥-١-٥-٦-٦

م األصغر للعبوات الداخلية، أو العبوات الداخلية اليت يكون وزهنا الصايف           هامة عن النموذج املخترب، على سبيل املثال، األحجا       
  . أصغر قليالً)أبعاد خارجية(  ببعد خارجيأقل؛ والعبوات الكبرية اليت تنتج

  حمجوزة  ٦-١-٥-٦-٦
  معا يف عبوة كبرية واالختالفات املسموح هبا يف        خمتلفةلالطالع على شروط اجلمع بني عبوات داخلية          :مالحظة

  .١-٥-١-١-٤العبوات الداخلية، انظر 
 يف أي وقت إثبات استيفاء العبوات الكبرية الـيت تنـتج بالتسلـسل              طلبجيوز للسلطة املختصة أن ت      ٧-١-٥-٦-٦

  .اشتراطات اختبارات النموذج التصميمي، عن طريق إجراء اختبارات وفقاً ألحكام هذا القسم
نة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج االختبارات ومبوافقة السلطة          جيوز إجراء عدة اختبارات على عي       ٨-١-٥-٦-٦

  .املختصة
   الكبريةحتياطيةعبوات االال  ٩-١-٥-٦-٦

العبـوات   وتوضع العالمات عليها وفقاً لألحكام املنطبقة على          الكبرية حتياطيةاالعبوات  الختترب    
 :لعبوات الداخلية، باستثناء ما يلي املخصصة لنقل املواد الصلبة أو اIIموعة التعبئة الكبرية جمل
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 حتياطيةاالعبوات  اليكون املاء هو مادة االختبار املستخدمة يف إجراء االختبارات، ومتأل             )أ(  
ويسمح باسـتخدام مـواد     .  يف املائة من سعتها القصوى     ٩٨بنسبة ال تقل عن     الكبرية  
 املطلوبة للطـرد،    أكياس كريات الرصاص، من أجل بلوغ الكتلة اإلمجالية       مثل  مضافة،  

وكبديل لذلك، ميكن تغيري ارتفـاع      . شريطة أال توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار       
  لدى إجراء اختبار السقوط؛) ب( ٢- ٤- ٤- ٣- ٥- ٦- ٦لفقرة  السقوط وفقاً ل

 ٣٠ بنجاح اختبار عدم التسرب عند ضغط         الكبرية حتياطية اال عبواتالوباإلضافة إىل ذلك، جتتاز       )ب(  
  ؛٤-٥-٦-٦ل اسكال مع بيان نتائج هذا االختبار يف تقرير االختبار املطلوب وفقاً كيلوب

  .٢-٢-٦-٦ كما هو مبني يف  الكبرية االحتياطيةعبواتالعلى " T"وتوضع عالمة   )ج( 
   لالختبارعداداإل  ٢-٥-٦-٦
 مبا يف ذلك العبـوات       للنقل، كما لو كانت معّدة    االختبارات على عبوات كبرية يتم حتضريها        ىجرُت  ١-٢-٥-٦-٦

من سعتها القـصوى للـسوائل    يف املائة    ٩٨ومتأل العبوات الداخلية بنسبة ال تقل عن        . اليت سبق استعماهلا  الداخلية أو السلع    
، امـدة ويف حالة العبوات الكبرية اليت تكون عبواهتا الداخلية مصممة لنقل السوائل واملواد اجل       . امدةللمواد اجل  يف املائة    ٩٥ أو
وجيوز االستعاضة عن املواد احملتـواة يف العبـوات         .  على حدة  امدةزم إجراء اختبار مستقل لكل من احملتويات السائلة واجل        يل

ويف . ع املقرر نقلها يف العبوات الكبرية مبادة أخرى أو بسلع أخرى إال إذا كان ذلك يبطل نتائج االختبارات                 لالداخلية أو الس  
العبوات الداخلية مثل ) إخلالكتلة، (نفس اخلصائص الفيزيائية هلا  ، يتعني أن تكون سلع أخرىحالة استخدام عبوات داخلية أو  

 املطلوبـة   اإلمجالية الرصاص، للحصول على الكتلة       كرات  مثل أكياس  واد مضافة ويسمح باستخدام م  . أو السلع املقرر نقلها   
  . توضع بطريقة ال تؤثر يف نتائج االختبارشريطة أنللعبوة، 

 ة ولزوجـة هـذه املـادة    لسوائل، عند استخدام مادة أخرى، تكون كثاف      عبوات ا يف اختبارات السقوط ل     ٢-٢-٥-٦-٦
املبّينـة يف   ائل بالشروط   و الس  عبوات وميكن استخدام املاء الختبار سقوط    .  مماثلتني لكثافة ولزوجة املادة املتوخى نقلها      تانالنسبي
٤-٤-٣-٥-٦-٦.  
عبـوات داخليـة    اليت حتتوي علـى     لعبوات الكبرية البالستيكية والعبوات الكبرية       اختبار سقوط ل   ىرجي  ٣-٢-٥-٦-٦

 ختفض درجة حرارة عينة االختبار وحمتوياهتـا         بعدما  وذلك -ة أو السلع    صلب غري األكياس املستخدمة لنقل املواد ال      -بالستيكية  
ـ  قابلية للسحب ومقاومـة د املعنية ذات وميكن التغاضي عن هذه التهيئة إذا كانت املوا.  دون ذلك   ما س أو ١٨º-إىل   شد لل
ني يف درجات احلرارة املنخفضة؛ وحيثما يتم حتضري عينة االختبار على هذا النحو، ميكن االستغناء عن التهيئة الواردة يف                   تكافي
  .وحتفظ السوائل املختربة يف احلالة السائلة بإضافة مواد مانعة للتجمد عند الضرورة. ٤-٢-٥-٦-٦
 ساعة على األقل يف جو ذي درجة حرارة  ٢٤ليفي ملدة   ال العبوات الكبرية املصنوعة من الكرتون       كيفت  ٤-٢-٥-٦-٦

  . اختيار أحدهاب جي،وهناك ثالثة خيارات. مضبوطة ورطوبة نسبية مضبوطة
ـ  واخليـاران اآلخـران   .   يف املائة  ٢ ±  يف املائة  ٥٠نسبية   ورطوبة   س٢º±٢٣اجلو املفضل هو        :ا مه

٢±٢٠º٢ ±٢٧؛ أو  يف املائة٢ ±  يف املائة٦٥طوبة نسبية س ورº يف املائة٢ ±  يف املائة٦٥س ورطوبة نسبية .   
 وحـدود القيـاس     األجـل وقد تسبب التقلبات القـصرية      . من هذه احلدود  ض القيم   ينحصر متوسط    :مالحظة

  . نتائج االختبارري لتكراريةبدون إضرار جوهيف الرطوبة النسبية   يف املائة٥ ±اختالفات يف القياسات تصل إىل 
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  اشتراطات االختبار  ٣-٥-٦-٦
  اختبار الرفع من أسفل  ١-٣-٥-٦-٦
   التطبيقنطاق  ١-١-٣-٥-٦-٦

، بوصـفه اختبـاراً     أسـفل ينطبق على مجيع أنواع العبوات الكبرية املـزودة بوسـائل رفـع مـن                 
  .التصميمي للنموذج

   العبوات الكبرية لالختبارإعداد   ٢-١-٣-٥-٦-٦
، مع توزيـع احلمولـة      ا املسموح هب  كتلتها اإلمجالية القصوى   مثل ١,٢٥قدار  مبمَّل العبوات الكبرية    حت  

  .بانتظام
  طريقة االختبار  ٣-١-٣-٥-٦-٦

  يف موضع متوسط واملباعدة بينـها مبقـدار      توضعشوكات  ترفع العبوة الكبرية وترتل مرتني باستخدام         
.  املرفاع ملسافة ثالثة أرباع اجتاه الـدخول       وكةوتدخل ش ). نقط الدخول ثابتة  ما مل تكن    (ثالثة أرباع طول جانب الدخول      

  .ويكرر االختبار من كل اجتاه ممكن للدخول
  معايري اجتياز االختبار  ٤-١-٣-٥-٦-٦

  .عدم حدوث أي تشوه دائم جيعل العبوة الكبرية غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات  
  ع من أعلىاختبار الرف  ٢-٣-٥-٦-٦
   التطبيقنطاق  ١-٢-٣-٥-٦-٦

رفعها من أعلى وتكون مزودة بوسائل رفع، بوصفه اختباراً         صممة ل ينطبق على أنواع العبوات الكبرية امل       
  .للنموذج التصميمي

   الكبرية لالختبارة العبو إعداد  ٢-٢-٣-٥-٦-٦
وحتمل العبوة الكبرية . ااملسموح هبوى القص ةاإلمجاليكتلتها  ي حىت مثل ثقالً يساوي الكبرية ةحتمَّل العبو   

  .املرنة بستة أمثال كتلتها اإلمجالية املسموح هبا، ويوزع احلمل بشكل منتظم
  طريقة االختبار  ٣-٢-٣-٥-٦-٦

  . الكبرية بالطريقة املصممة لرفعها حىت ترتفع عن األرض وتبقى يف هذا الوضع ملدة مخس دقائقةترفع العبو  
  تياز االختبارمعايري اج  ٤-٢-٣-٥-٦-٦

عدم حدوث تشوه دائم جيعل العبوة الكبرية، مبا        : العبوات الكبرية املعدنية والبالستيكية اجلامدة      )أ(
  يف ذلك املنصة القاعدية، إن وجدت، غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛

رفعها جيعـل العبـوة     عدم حدوث عطب يف العبوة الكبرية أو وسائل         : العبوات الكبرية املرنة    )ب(
  .الكبرية غري مأمونة للنقل أو املناولة، وعدم حدوث فقد يف احملتويات
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  اختبار التنضيد  ٣-٣-٥-٦-٦
   التطبيقنطاق  ١-٣-٣-٥-٦-٦

ينطبق على مجيع أنواع العبوات الكبرية املصممة لتنضيدها بعضها فوق بعض، بوصفه اختباراً للنموذج                
  .التصميمي

   الكبرية لالختبارةلعبو اإعداد  ٢-٣-٣-٥-٦-٦
  .ا املسموح هبكتلتها اإلمجالية الكبرية حىت ةمتأل العبو  

  طريقة االختبار   ٣-٣-٣-٥-٦-٦
نـتظم  ض حلمل اختبار متراكـب م     وتعرّ  صلبة مستوية  الكبرية على قاعدهتا على أرض     ةتوضع العبو   

عة يف حالة العبوات الكبرية املصنوعة من        سا ٢٤لفترة ال تقل عن مخس دقائق، وملدة        ) ٤- ٣- ٣- ٥- ٦- ٦انظر  (التوزيع  
  .ليفي والبالستيكالاخلشب والكرتون 

   االختبار  املضاف من أجلملاحلحساب   ٤-٣-٣-٥-٦-٦
ية القصوى  اإلمجالالكتل   مرة من جمموع     ١,٨يكون احلمل الذي يوضع على العبوة الكبرية أكرب مبقدار            

  . فوق العبوة الكبرية أثناء النقلجيوز تنضيدهاليت  لعدد العبوات الكبرية املماثلة اااملسموح هب
  معايري اجتياز االختبار  ٥-٣-٣-٥-٦-٦

عدم حدوث تشوه دائـم جيعـل       : مجيع أنواع العبوات الكبرية، باستثناء العبوات الكبرية املرنة         )أ(
 العبوة الكبرية، مبا يف ذلك املنصة القاعدية إن وجدت، غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقـد               

  احملتويات؛ يف
عدم حدوث تدهور يف جسم العبوة الكبرية جيعلها غري مأمونة يف النقل،            :العبوات الكبرية املرنة    )ب(

  .وعدم حدوث فقد يف احملتويات
  اختبار السقوط  ٤-٣-٥-٦-٦
   التطبيقنطاق  ١-٤-٣-٥-٦-٦

  .ينطبق على مجيع أنواع العبوات الكبرية، بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي  
   الكبرية لالختبارة العبو إعداد  ٢-٤-٣-٥-٦-٦

  .١-٢-٥-٦-٦ الكبرية وفقاً ألحكام ةمتأل العبو  
  طريقة االختبار  ٣-٤-٣-٥-٦-٦

   يتطابق مـع اشـتراطات      ،غري مرن و  وأفقي تسقط العبوة الكبرية على سطح صلب وضخم ومنبسط         
  . من قاعدة العبوة الكبرية نقطة الصدم على ما يعترب أضعف جزءجتعل بطريقة  وذلك،٤-٣-٥-١-٦
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  ارتفاع السقوط ٤-٤-٣-٥-٦-٦
  .II على مستوى أداء جمموعة التعبئة ١ُتختَبر العبوات الكبرية املعدة الحتواء مواد وسلع الرتبة   :مالحظة

يف حالة العبوات الداخلية اليت حتتوي على مواد أو سلع جامدة أو سائلة، إذا  كان االختبار جيـرى          ١-٤-٤-٣-٥-٦-٦
  :دة أو سائلة أو سلع مقرر نقلها، أو مع مادة أو سلعة أخرى هلا نفس اخلصائص األساسيةمع مواد جام

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

  : يف حالة العبوات الداخلية اليت حتتوي على سوائل، إذا كان االختبار جيرى مع املاء  ٢-٤-٤-٣-٥-٦-٦
  :١,٢ كانت املواد املقرر نقلها ذات كثافة نسبية ال تتجاوز إذا  )أ(

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

، ُيحسب ارتفـاع الـسقوط      ١,٢إذا كانت املواد املقرر نقلها ذات كثافة نسبية تتجاوز            )ب(
 املقرر نقلها، مع تقريب النتيجة صعوداً إىل أول للمادة) d) (ك(باالستناد إىل الكثافة النسبية 
  :رقم عشري، على النحو التايل

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
  م ٠,٦٧×ك    م١,٠×ك   م ١,٥×ك 

  معايري اجتياز االختبار  ٥-٤-٣-٥-٦-٦
ال حيدث تسرب للمـادة  و.  األمان أثناء النقل الكبرية ميكن أن يؤثر يفةال حيدث أي عطب يف العبو    ١-٥-٤-٣-٥-٦-٦

  .)السلع( السلعة  الداخلية أو)العبوات(العبوة املعبأة من 
 املواد أو السلع املتفجرة     يسمح بانسكاب  ١ال يسمح حبدوث متزق يف العبوات الكبرية لسلع الرتبة            ٢-٥-٤-٣-٥-٦-٦

  .السائبة من العبوات الكبرية
ختبار سقوط لعبوة كبرية، فإن العينة جتتاز االختبار إذا ظلت احملتويات بكاملها حمتجزة              ا ىحيثما جير   ٣-٥-٤-٣-٥-٦-٦

  .مانعة للتنخيلحىت إذا مل تعد وسيلة اإلغالق 
   وتقرير االختباراتالشهاد  ٤-٥-٦-٦
تـشهد بـأن    ) ٣-٦-٦ وفقاً ألحكـام  ( كبرية   ةتصدر شهادة وعالمة لكل منوذج تصميمي لعبو        ١-٤-٥-٦-٦

  .ستويف اشتراطات االختباري، جتهيزاتهلتصميمي، مبا يف ذلك النموذج ا
  : الكبريةة التقرير ملستخدمي العبوبلغيوضع تقرير عن االختبار يتضمن البيانات التالية على األقل وي  ٢-٤-٥-٦-٦
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  االختبار؛الذي أجرى رفق ان املاسم وعنو  -١
  ؛)عند االقتضاء(مقدم الطلب ان اسم وعنو  -٢
  تقرير االختبار؛تعريف رقم وحيد ل  -٣
  تاريخ تقرير االختبار؛  -٤
   الكبرية؛ةصانع العبو  -٥
 األبعاد، املواد، وسائل اإلغـالق،      على سبيل املثال،  ( الكبرية   ةوصف النموذج التصميمي للعبو     -٦

  للعبوات؛) صور(أو صورة /و) إخلالسمك، 
  ؛ااملسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى /السعة القصوى  -٧
  ئص احملتويات املختربة، مثل أنواع ووصف العبوات الداخلية أو السلع املستخدمة؛خصا  -٨
  وصف االختبار ونتائجه؛  -٩

  .املوقّعوصفة تقرير االختبار، مع بيان اسم توقيع   -١٠
اسبة يف   للنقل قد مت اختبارها وفقاً لألحكام املن       املعدة الكبرية   ة بأن العبو  إقراراتيتضمن تقرير االختبار      ٣-٤-٥-٦-٦

م نسخة من تقرير االختبـار      وتسلّ. صحة هذا التقرير   قد يبطل     للعبوة  وبأن استخدام طرائق أو مكونات أخرى      ،هذا الفصل 
  .للسلطة املختصة
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  ٧-٦الفصل 
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة

  وحاويات الغاز املتعددة العناصر
  التطبيق واشتراطات عامة  ١-٧-٦
 وعلى حاويـات  تنطبق االشتراطات الواردة يف هذا الفصل على الصهاريج النقالة لنقل البضائع اخلطرة               ١-١-٧-٦

ما مل ووباإلضافة إىل اشتراطات هذا الفصل،      . وسائط النقل جبميع   ٢ املتعددة العناصر لنقل الغازات غري املربدة من الرتبة          الغاز
، بصيغتها املعدلة، يف أي     ١٩٧٢ احلاويات لعام    سالمةمن االتفاقية الدولية ل   ة  نطبقحيدد خالف ذلك، تستوىف االشتراطات امل     

.  يف إطار مصطلحات تلك االتفاقية     "حاوية" تعريف   اينطبق عليه أو حاوية غاز متعددة العناصر      صهريج نقال متعدد الوسائط     
  . البحار أعايلاليت تستخدم يفددة العناصر أو حاويات الغاز املتعوتنطبق اشتراطات إضافية على الصهاريج النقالة البحرية 

 االشتراطات التقنية الـواردة يف هـذا الفـصل     جيوز تعديل إلجنازات العلمية والتكنولوجية،    با اعترافاًو  ٢-١-٧-٦
ال يقل عما تكفله اشتراطات هذا الفصل فيمـا يتـصل           ان   ويتعني أن توفر هذه الترتيبات البديلة مستوى أم        .بترتيبات بديلة 

الصدمات، وظروف التحميل   مقاومة  على  أو حاوية الغاز املتعددة العناصر       وقدرة الصهريج النقال     ،توافق مع املواد املنقولة   بال
  السلطات املختصة املعنية الترتيبات البديلة اليت تنطبق على الصهاريج النقالة          عتمدلنقل الدويل، يتعني أن ت    يف حالة ا  و. ريقواحل

  دة العناصرأو حاويات الغاز املتعد
 ١٠ يف العمود    )T75 أو   T50، أو   T23 إىل   T1 (ةريج النقال الصها  خبصوص ملادة ما توجيه  وعندما ال يعني      ٣-١-٧-٦

وترفـق  . ، جيوز للسلطة املختصة لبلد املنشأ أن تصدر موافقة مؤقتة على النقل           ٢-٣من قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل        
وتتضمن كحد أدىن املعلومات اليت تقدم عادة يف توجيهات الصهاريج النقالة والشروط الـيت               رَسلة، امل الشحنةاملوافقة مبستندات   

  .وتتخذ السلطة املختصة التدابري املناسبة إلدراج الترتيب املقرر يف قائمة البضائع اخلطرة. يتعني نقل املادة املعنية هبا
  ٩ إىل ٣  والرتب١ة لنقالة لنقل مواد الرتباشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج ا  ٢-٧-٦
  تعاريف  ١-٢-٧-٦

  :املقطعألغراض هذا   
وال يقـل الـضغط     .  ألوعية الضغط  مدونة معتمدة تطلبها  تالضغط الذي يستخدم يف احلسابات اليت        يعين   تصميميالضغط  ال

  :التصميمي عن أعلى قيمة للضغوط التالية
   سموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو التفريغ؛الضغط املانومتري الفعال األقصى امل  )أ(
  : جمموع ما يليأو  )ب(

أو عند أعلى درجة (، س٦٥º للمادة عند درجة )بارالبوحدات (الضغط البخاري املطلق    '١'
   بار؛١مطروحاً منه ) س٦٥ºحرارة أثناء ملء أو تفريغ أو نقل املواد فوق درجة 
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 علـوي  للهواء أو الغازات األخرى يف الفراغ ال       )بارالبوحدات   (اجلزئيالضغط  و  '٢'
 يسببه ومتدد السائل الذي     س٦٥º علويمقدراً عند درجة حرارة قصوى للفراغ ال      
 ،درجة حرارة التعبئـة  = tf( (tr--tf)مبقدار ارتفاع يف متوسط درجة حرارة احلمولة     

  ؛)متوسط درجة احلرارة القصوى للحمولة ، س٥٠º = tr؛ س١٥ºعادة 
، ولكـن   ١٢- ٢- ٢- ٧- ٦ املبينة يف    االستاتيةغط رأسي يقدر على أساس القوى       ضو  '٣'

   بار؛ ٠,٣٥يقل عن   ال
  ؛٦-٢-٥-٢-٤ار مبني يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، الوارد يف ب أدىن ضغط اختاً ثُلثأو  )ج(

ملـواد   اأمـا يف حالـة  . بيئيةال الظروف للمواد اليت تنقل يف     س٥٠º إىل   س٤٠º-يكون  ،  رةادرجات احلر  التصميمي ل  دىامل
تقل عن أقصى درجة حرارة للمـادة         ال التصميميةرارة  احل فإن درجة    ،اليت جتري مناولتها يف درجات حرارة مرتفعة      األخرى  

 إذا كانت الصهاريج النقالة     التصميمية درجات احلرارة     التطلب أقسى بشأن   كونيراعى أن   يو. أثناء التعبئة أو التفريغ أو النقل     
  .رضة لظروف مناخية قاسيةمع

 أو ASTM E 112-96 أو أصغر،كما حيدده املعيار ٦يعين الفوالذ الذي يكون حجم حبيباته احلديدية الفوالذ الدقيق احلبيبات 
  ، اجلزء الثالث؛EN 10028-3كما هو معّرف يف 

  سطة احلرارة؛وسيلة ختفيف للضغط ال ميكن إعادة إغالقها وتشغل بوا  يعينالعنصر القابل لالنصهار
 يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال ال يقـل                اًاختبار  يعين منع التسرب اختبار  

  من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٢٥ عن
 عند قمة وعاء الـصهريج  ةسي ال يقل عن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية مق    اًضغط يعين   ضغط التشغيل األقصى املسموح به    

  :يف وضع التشغيل
   أو التفريغ؛امللء الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء   )أ(
أو الضغط املانومتري الفعال األقصى الذي صمم وعاء الصهريج لتحمله وال يقل عن جممـوع                 )ب(

  :يلي ما
أو عند أعلى درجة    (،  س٦٥º للمادة عند درجة     )بارال ةبوحد(الضغط البخاري املطلق      '١'

   بار؛١مطروحاً منه ) س٦٥ºحرارة أثناء ملء أو تفريغ أو نقل املواد فوق درجة 
 للهواء أو الغازات األخرى املوجـودة يف الفـراغ          )بارال ةبوحد(الضغط اجلزئي   و  '٢'

الذي ومتدد السائل   س  ٦٥ºي  علوي مقدراً عند درجة حرارة قصوى للفراغ ال       علوال
درجـة حـرارة     = tf( (tr--tf)ط درجة حرارة احلمولة مبقدار      س متو يف ارتفاع   يسببه
  ؛)، متوسط درجة احلرارة القصوى للحمولةس٥٠º = tr؛ س١٥º عادة ،التعبئة

   فيه؛ا يرخص بنقلهةلو للصهريج النقال وأثقل محة الفارغكتلةالجمموع  تعينا املسموح هب القصوىالكتلة اإلمجالية 
 دنيـا    واستطالة ٢مم/ نيوتن ٤٤٠إىل   ٢مم/ نيوتن ٣٦٠ ه مقاومة شد دنيا مضمونة تبلغ     ـ ل  الذي فوالذ يعين ال  طريالالذ  فوال

  ؛٣-٣-٣-٢-٧-٦مضمونة عند االنكسار تتفق مع االشتراطات الواردة يف 
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خلطرة من وإىل املرافق الواقعة     صهرجياً نقاالً يصمم خصيصاً لالستخدام املتكرر يف نقل البضائع ا           يعين الصهريج النقال البحري  
املبينة عرض البحار   ويصمم الصهريج النقال البحري ويبىن وفقاً لتوجيهات اعتماد احلاويات اليت جتري مناولتها يف              . يف البحر 

  . اليت أصدرهتا املنظمة البحرية الدوليةMSC/Circ.860يف الوثيقة 
ويشمل الصهريج النقال   . ٩ إىل   ٣  والرتب ١ة   يستخدم لنقل مواد الرتب     الذي تعدد الوسائط امليج  الصهر  يعين نقالالصهريج  ال

ويكون الصهريج النقال صاحلاً لتعبئته     .  اهليكلية الالزمة لنقل املواد اخلطرة     تجهيزاتوعاء الصهريج اجملهز مبعدات التشغيل وال     
. لصهريج، وميكن رفعه عندما يكون ممتلئـاً      ويكون مزوداً بوسائل توازن خارج وعاء ا      .  اهليكلية جتهيزاتهوتفريغه بدون فصل    

 لتـسهيل املناولـة     توابـع  تثبيت و  وحوامل مبزالقمركبة نقل أو سفينة ويكون مزوداً        لتحميله على ويصمم بالدرجة األوىل    
ال ة، و الصهرجييية احلديدكعربات السكال  و، تعريف الصهاريج النقالة الشاحنات الصهرجيية الربية     يف ندرجال ت و. امليكانيكية
  ؛احلاويات الوسيطةال  و، غري املعدنيةالصهاريج

  ؛يف املائة ٢٧ عند االنكسار تبلغ استطالة و٢مم/ نيوتن٣٧٠ له مقاومة شد تبلغ  يعين الفوالذ الذيرجعياملفوالذ ال
  ؛ أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمان والتسخني والتربيد والعزل تعينمعدات التشغيل
، مبا يف ذلـك     )الصهريج باملعىن الدقيق  (املادة املتوخى نقلها    على  اجلزء من الصهريج النقال الذي حيتوي         يعين وعاء الصهريج 

   اهليكلية اخلارجية؛تجهيزات الوال ولكنه ال يشمل معدات التشغيل ،الفتحات ووسائل إغالقها
  ة والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛وسائل التقوية والتثبيت واحلماي  تعينيكليةاهل التجهيزات

لضغط اهليدرويل ويساوي ما ال يقل عـن        اأقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار            يعين ضغط االختبار 
وحيدد ضغط االختبار األدىن للصهاريج النقالة املخصصة لكل مادة على حدة يف توجيـه              . مرة قيمة الضغط التصميمي    ١,٥

  .٦-٢-٥-٢-٤ النقالة املنطبق الوارد يف الصهاريج
  االشتراطات العامة للتصميم والبناء  ٢-٢-٧-٦
.  السلطة املختصة  الضغط تعترف هب  ا مدونة معتمدة ألوعية  بىن وفقاً الشتراطات    تصمم أوعية الصهاريج وتُ     ١-٢-٢-٧-٦

وال تستخدم  . يث املبدأ املعايري الوطنية أو الدولية      املواد من ح   وتستويف. وتصنع أوعية الصهاريج من مواد معدنية مالئمة للتشكيل       
يلزم إجراء معاجلة حرارية    و. تكفل أماناً كامالً  ل اللحامات مبهارة    تنفذو. بتت قابليتها للحام متاماً   لصنع األوعية امللحومة إال مادة ثَ     

.  عمليات الصنع أو املـواد ذلـك  يدما تقتض عن،ألوعية الصهاريج لضمان املتانة الكافية للحام يف املناطق اليت تعرضت للحرارة       
احتمـال  احتمال الكسر التقـصفي، و صوص  لدرجات احلرارة يف االعتبار خب التصميميولدى اختيار مادة الصنع، يؤخذ املدى       

 القيمـة  زال تتجـاو  ،ويف حالة استخدام فوالذ دقيق احلبيبات. مقاومة الصدمخبصوص  و، عن التآكل  الناشئالتشقق اإلجهادي   
.  تبعاً ملواصفات املادة   ٢مم/ نيوتن ٧٢٥ والقيمة املضمونة للحد األعلى ملقاومة الشد        ،٢مم/ نيوتن ٤٦٠ جهادملضمونة ملقاومة اإل  ا

وال يستخدم األلومنيوم كمادة بناء إال إذا كان ذلك مبيناً يف احلكم اخلاص للصهاريج النقالة املنصوص عليه فيما يتعلق باملـادة                     
وعنـد التـرخيص    .  أو إذا وافقت السلطة املختصة على ذلـك        ، من قائمة البضائع اخلطرة    ١١ورد يف العمود    احملددة وفقاً ملا    

 ٢م/اطو كيلـو  ١١٠  قـدره  باستخدام األلومنيوم، يلزم عزله ملنع الفقد الكبري يف اخلصائص الفيزيائية عند تعرضه حلمل حراري             
 ويتعني تغليفهـا مبـادة      س،٦٤٩ºيف مجيع درجات احلرارة اليت تقل عن        وتظل املادة العازلة فعالة     .  دقيقة ٣٠لفترة ال تقل عن     

   .وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قد ينقل فيها. س٧٠٠ºتقل درجة انصهارها عن  ال

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

356 

  :يلي املركبة فيها من مواد تستويف ما واألنابيب هيزاهتاتصنع أوعية الصهاريج النقالة وجت  ٢-٢-٢-٧-٦
   نقلها؛ توخىامل) املواد( ضد تأثري املادةة بصورة أساسية صنحمعملياً أن تكون   )أ(
 بطريقة سليمة أو متـت معادلتـها        )جعل سطحها خامالً كيميائياً   (ختميلها  أو أن يكون قد مت        )ب(

  بتفاعل كيميائي؛
ء أو مربوطة به بوسيلة     ل ملصقة مباشرة على جدار الوعا     كّأأو أن تكون مبطنة مبادة مقاومة للت        )ج(

  .مماثلة
  . نقلهاتوخىاملاملواد من مواد ال تتأثر بفعل احلشايا تصنع   ٣-٢-٢-٧-٦
 املتـوخى نقلـها،   ضد تأثري املادةة بصورة أساسية صن يلزم أن تكون البطانة حم،يف حالة تبطني األوعية   ٤-٢-٢-٧-٦

.  ومتوافقة مع خصائص التمدد احلـراري للوعـاء        ، كاف وتكون متجانسة وغري مسامية، وخالية من الثقوب، ومرنة بقدر        
وحيثما توجد  . وتكون بطانة كل وعاء وتركيبات الوعاء واألنابيب املركبة فيه متواصلة، ومتتد حول واجهة أي حواف ناتئة               

  .تركيبات خارجية ملحومة يف الصهريج تكون البطانة متواصلة عرب التركيبة وحول واجهة الشفاه اخلارجية
  .يتم حلام الوصالت والدرزات يف البطانة عن طريق صهر املادة أو بوسيلة فعالة مماثلة  ٥-٢-٢-٧-٦
  .بالفعل الغلفاين ميكن أن يؤدي إىل عطب إذ، املختلفةجيب جتنب تالمس املعادن   ٦-٢-٢-٧-٦
أو بطانات أو ايا حش ال يكون للمواد الداخلة يف صنع الصهريج النقال، مبا يف ذلك أي وسائل أو  جيب أ   ٧-٢-٢-٧-٦

  . تأثري ضار على املواد املتوخى نقلها يف الصهريج النقالتوابع،
  . مناسبة للرفع والتثبيتومبرابطتصمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاعدة مأمونة أثناء النقل   ٨-٢-٢-٧-٦
وجودة بداخلها واألمحال االستاتية    تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات امل           ٩-٢-٢-٧-٦

ويوضح التصميم . والدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات الصهاريج
  .أنه قد أخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال طوال العمر املتوقع للصهريج النقال

يف حالة الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها يف البحار كحاويات صـهرجيية، تؤخـذ يف االعتبـار                  ١-٩-٢-٢-٧-٦
  .االجهادات الدينامية اليت تفرضها املناولة يف عرض البحر

 ، دون حدوث تشوه دائم، حبيث يتحملالتفريغ لتنفيس جبهازيصمم وعاء الصهريج املقرر تزويده   ١٠-٢-٢-٧-٦
تفريغ جهاز تنفيس التفريغ ليبدأ عمله عند مستوى  وُيضَبط. بار أعلى من الضغط الداخلي ٠,٢١ خارجياً ال يقل عن ضغطاً

جيب أن  ما مل يكن الوعاء مصمماً لتحمل ضغط خارجي زائد أعلى، ويف هذه احلالة ،بار ٠,٢١ناقص  : القيمةال يتجاوز
وجيوز تصميم وعاء . الضغط التصميمي للتفريغ يف الصهريجر تركيبه اجلهاز املقر داخل التفريغ تنفيس ضغط يتجاوز ال

 فقط، III وIIلضغط خارجي أدىن إذا كان الوعاء مستخدماً لنقل مواد صلبة ال حتدث هلا إسالة أثناء النقل من جمموعيت التعبئة 
أما وعاء الصهريج .  الضغط األدىن التفريغ عند هذاتنفيس جهازويف هذه احلالة يبدأ عمل . بشرط موافقة السلطة املختصة

 الضغط يفوق، فإنه يصمم حبيث يتحمل، دون حدوث تشوه دائم، ضغطاً خارجياً  التفريغيزوَّد جبهاز لتنفيسالذي ال 
  .بار ٠,٤ ال يقل عن  مباالداخلي
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واد الـيت تـستويف      لنقل امل   املعدَّة  وسائل ختفيف التفريغ املستخدمة يف الصهاريج النقالة       جيب أن تكون    ١١-٢-٢-٧-٦
 نقطـة  تفـوق  ساخنة عند درجة حرارة تـساوي أو         ، مبا يف ذلك املواد اليت تنقل      ٣لرتبة  ل) الوميض(معايري نقطة االشتعال    
أن  وعاء الصهريج النقال قادراً علـى        ُيجعل؛ وكبديل لذلك،     إىل وعاء الصهريج    مباشرة للهباانتقال  اشتعاهلا، مناسبة ملنع    

  .اللهب إىل داخل الوعاءانتقال  من شئاً نااً داخلياً انفجار،بّر دون حدوث تسيتحمل،
، يف ظروف التحميل األقصى املسموح به، قادرة على امتصاص          ثبيتهاتكون الصهاريج النقالة ووسائل ت      ١٢-٢-٢-٧-٦

  :القوى االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة
 مضروبة يف التـسارع     )MPGM(ا  ى املسموح هب  وقص ال ة اإلمجالي  الكتلة ضعف: يف اجتاه السري    )أ(

  ؛)١()g(الناتج عن اجلاذبية 
عندما يكون اجتـاه     (اى املسموح هب  و القص ة اإلمجالي الكتلة: أفقياً بزاوية قائمة على اجتاه السري     و  )ب(

 )اى املسموح هب  و القص ة اإلمجالي الكتلة لضعفيالسري غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية        
  ؛)١()g(يف التسارع الناتج عن اجلاذبية مضروباً 

 مضروبة يف التسارع الناتج     اى املسموح هب  و القص ة اإلمجالي الكتلةقيمة  : فوق إىل   وعمودياً  )ج(
  ؛)١()g(عن اجلاذبية 

إمجايل احلمولة، مبا يف ذلـك       (اى املسموح هب  و القص ة اإلمجالي  الكتلة ضعف: حتت إىل   وعمودياً  )د(
  .)١()g( باً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية مضرو)تأثري اجلاذبية

  : يراعى عامل أمان على النحو التايل،١٢-٢-٢-٧-٦حتت كل قوة من القوى الواردة يف   ١٣-٢-٢-٧-٦
 بالنـسبة ملقاومـة     ١,٥للمعادن اليت تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان             )أ(

  اخلضوع املضمونة؛
 للقيمة املضمونة ١,٥يز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان     للمعادن اليت ال تتم   أو    )ب(

  .يف حالة أنواع الفوالذ األوستنييتيف املائة  ١نسبتها هي ، ويف املائة ٠,٢  بنسبةلقوة الصمود
ويف .  أو قوة الصمود هي القيم اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية للمادة            ضوعتكون قيم مقاومة اخل     ١٤-٢-٢-٧-٦

 ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة ملقاومة اخلضوع أو قوة الصمود وفقاً ملعـايري املـادة         ،حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت    
 معايري للمعدن املعـين،     غيابويف  . عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة فحص املادة          يف املائة    ١٥بنسبة تصل إىل    

  .وافقة السلطة املختصةمب  رهنا اخلضوع أو قوة الصمود املستخدمة قيمة مقاومةتبقى
يكون باإلمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائياً يف حالة ختصيصها لنقل مواد تستويف معايري             يتعني أن     ١٥-٢-٢-٧-٦

وتتخذ التدابري  . نقطة اشتعاهلا تساوي أو تتجاوز     حرارة   ةدرجساخنة يف   ، مبا يف ذلك املواد اليت تنقل        ٣نقطة االشتعال للرتبة    
  .اليت تكفل منع حدوث تفريغ كهرستايت خطر

 ـــــــــــــــ

 .٢ث/ م٩,٨١ = (g)ألغراض احلساب تكون قيمة   )١(
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يف حالة مواد معينة تزود الصهاريج النقالة حبماية إضافية، رمبا يف شكل زيادة مسك وعاء الـصهريج أو     ١٦-٢-٢-٧-٦
 من قائمة البـضائع  ١٠بني يف العمود امل  املنطبقتوجيه الصهاريج النقالةبناء على  ذلك  إذا تطلب األمر  زيادة ضغط االختبار،    

 من قائمة البـضائع     ١١املبني يف العمود      أو احلكم اخلاص املتعلق بالصهاريج النقالة      ،٦-٢-٥-٢-٤اخلطرة، واملوصوف يف    
 ضوء املخاطر اليت ينطوي عليها على، وحتدد الزيادة يف مسك الوعاء أو يف ضغط االختبار ٣-٥-٢-٤، واملوصوف يف اخلطرة

  .املواد املعنيةنقل 
يتعني أن تكون للعزل احلراري، الذي يالمس مباشرة وعاء لنقل املواد الساخنة، درجة حرارة اشـتعال                 ١٧-٢-٢-٧-٦

  .س على األقل من درجة احلرارة التصميمية القصوى للصهريج٥٠ºأعلى مبقدار 
  معايري التصميم  ٣-٢-٧-٦
 باسـتخدام مقـاييس   رياضياً أو جتريبيـاً تحليل قوى اإلجهاد ل قابالًالصهريج  تصميم   يكونيتعني أن     ١-٣-٢-٧-٦

  .ها السلطة املختصةعتمدطرائق أخرى تباالنفعال باملقاومة أو 
 الـضغط   مثل ١,٥درويل ال يقل عن     يتصمم أوعية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار ه          ٢- ٣- ٢- ٧- ٦

قائمـة  مـن   ١٠ واملبني يف العمـود  نطبقاريج النقالة املوترد اشتراطات خاصة ملواد معينة يف توجيه الصه  . التصميمي
من  ١١أو يف احلكم اخلاص املتعلق بالصهريج النقال، املبني يف العمود            ،٦- ٢- ٥- ٢- ٤البضائع اخلطرة ويرد وصفه يف      

 هلذه  بالنسبة لوعاء الصهريجأدىن مسكويوجه االنتباه إىل اشتراطات  . ٣- ٥- ٢- ٤ واملوصوف يف    قائمة البضائع اخلطرة  
  .١٠- ٤- ٢- ٧- ٦ إىل ١- ٤- ٢- ٧- ٦ة يف ددالصهاريج، احمل

 ٠,٢قوة صـمود  ( حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة خضوعنقطة هلا ملعادن اليت  يف حالة ا    ٣-٣-٢-٧-٦
 يف وعـاء  )σ اسيغم( األويل ء إجهاد الغشا زال يتجاو  ،)ألنواع الفوالذ األوستنييت   يف املائة    ١، عموماً، أو قوة صمود      يف املائة 

  :، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، حيث٠,٥٠ )Rm ( تبلغأو مقاومة شد دنيا ٠,٧٥ )Re ( تبلغالصهريج مقاومة إجهاد
Re=     أنواع الفوالذ    أو يف حالة   يف املائة،  ٠,٢مود  ص، أو قوة    ٢مم/ بوحدات نيوتن  اخلضوعمقاومة

  ؛يف املائة ١األوستنييت قوة صمود 
Rm=    ٢مم/شد بوحدات نيوتنأدىن مقاومة.  

ويف .  اليت تستخدم هي القيم الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمادة   Rm و Reقيم  تكون    ١- ٣- ٣- ٢- ٧- ٦
عند  يف املائة ١٥ احملددة وفقاً ملعايري املادة حىت Rm وReلعاملني  لحالة استخدام الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيم الدنيا 

 ملوافقة الـسلطة    Rmو Reقيم   ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع       . ثبات قيم أعلى يف شهادة فحص املادة      إ
  . من قبلهااملخوَّلةاملختصة أو اهليئة 

يف بناء أوعية الـصهاريج      ٠,٨٥ على Re/Rmنسبة  ال تزيد فيها ال يسمح باستخدام أنواع الفوالذ اليت         ٢-٣-٣-٢-٧-٦
  . اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وRe وتكون قيم .امللحومة

 عند االنكسار، بالنسبة املئوية، استطالةأنواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج بميز تت  ٣- ٣- ٣- ٢- ٧- ٦
لألنواع  يف املائة ٢٠لفوالذ الدقيق احلبيبات وألنواع ا يف املائة ١٦  يبلغد أدىن مطلقـمع ح Rm/000 10تقل عن   ال

عند االنكسار، بالنسبة استطالة  األلومنيوم وسبائك األلومنيوم اليت تستخدم يف بناء أوعية الصهاريج بميزويت. األخرى
  . يف املائة١٢  يبلغ مع حد أدىن مطلق Rm/000 10املئوية، ال تقل عن 
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 أللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد       يف ا يقية للمواد، يراعى    وألغراض حتديد القيم احلق     ٤- ٣- ٣- ٢- ٧- ٦
عينات اختبـار    الدائمة عند االنكسار علىاالستطالة النسبيةوتقاس  .  على اجتاه الدلفنة   )عرضانياً ( عمودياً بزوايا قائمة 

باستخدام الدولية لتوحيد املقاييس الصادر عن املنظمة  ISO 6892:1998 الدويل ذات مقطع عرضي مستطيل وفقاً للمعيار
  . مم٥٠طول ب مقياس

   جلدار وعاء الصهريجأدىن مسك  ٤-٢-٧-٦
  : ما يليإيلباالستناد  لوعاء الصهريج السمك األكرب أدىن مسككون ي  ١-٤-٢-٧-٦

  ؛١٠-٤-٢-٧-٦ إىل ٢-٤-٢-٧-٦ الواردة يف شتراطات وفقاً لالأدىن مسك حمدد  )أ(
 الواردة  شتراطات ألوعية الضغط، مبا يف ذلك اال      للمدونة املعتمدة   وفقاً وأدىن مسك حمدد    )ب(

  ؛٣- ٢- ٧- ٦يف 
 من قائمة املواد    ١٠ واملبني يف العمود     يف التوجيه املنطبق على الصهاريج النقالة     وأدىن مسك حمدد      )ج(

 أو احلكم اخلاص املتعلق بالصهاريج النقالة، املبني يف         ،٦-٢-٥-٢-٤يف  وصوف  املاخلطرة، و 
  .٣-٥-٢-٤، والوارد يف  من قائمة البضائع اخلطرة١١مود الع

قل مسك األجزاء األسطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصهاريج اليت ال يتجاوز يال   ٢- ٤- ٢- ٧- ٦
ز قل مسك األوعية اليت يتجاو    يوال  .  يف املعدن املستخدم   ما يكافئه  مم من الفوالذ املرجعي أو       ٥ متر، عن    ١,٨٠قطرها  
 يف املعدن املستخدم، باستثناء أنه يف حالة األوعية اليت تعبأ كافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي٦ متر عن ١,٨٠قطرها 

 مم من   ٥ إىل ما ال يقل عن       أدىن مسك الزم    تقليل  ميكن III أو   IIة املسحوقة أو احلبيبية من جمموعة التعبئة        صلبباملواد ال 
  . يف املعدن املستخدمئهيكافالفوالذ املرجعي أو ما 

لوعـاء يف  ل أدىن مسـك عندما يكون وعاء الصهريج مزوداً حبماية إضافية من العطب، ميكن ختفـيض             ٣-٤-٢-٧-٦
 بار، وذلك بدرجة متناسبة مع احلماية املوفرة على النحو الـذي            ٢,٦٥الصهاريج النقالة اليت تقل ضغوط االختبار فيها عن         

 يف املعدن املستخدم يف كافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي٣قل السمك عن     ي الجيب أ على أنه   . توافق عليه السلطة املختصة   
قـل   يالأ  جيـب  م فإنه١,٨٠أما أوعية الصهاريج اليت يتجاوز قطرها      . م ١,٨٠أوعية الصهاريج اليت ال يتجاوز فيها القطر        

  .ستخدم يف املعدن املكافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي٤مسكها عن 
 مـم  ٣قل مسك وعاء الصهريج يف األجزاء األسطوانية منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن             يال    ٤-٤-٢-٧-٦

  .أياً كانت مادة بناء الوعاء
 بتوفري محاية هيكلية خارجية عامة، مـن        ٣-٤-٢-٧-٦ميكن توفري احلماية اإلضافية املشار إليها يف          ٥-٤-٢-٧-٦

 خارجي مع تثبيت الغالف اخلارجي على الصهريج، أو عمل جدار مزدوج، أو إحاطة الـصهريج           قبيل تلبيس الوعاء بقميص   
  .هبيكل للحماية كامل يتكون من عناصر هيكلية طولية وعرضية

   احملـدد للفـوالذ املرجعـي       املكـافئ للـسمك   تستخدم املعادلة التالية لتعيني مسك املعادن األخرى          ٦-٤-٢-٧-٦
  :٣-٤-٢-٧-٦يف 
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  :حيث
e1  =  ؛)مم( يف املعدن املستخدم السمك املكافئ الالزم  
eo  =   يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، املـبني يف         الواردلفوالذ املرجعي،   ل )مم (أدىن مسك 

أو يف احلكـم  ، ٦-٢-٥-٢-٤ واملوصـوف يف  ة، من قائمة البضائع اخلطر  ١٠العمود  
، واملوصوف يف   ائمة البضائع اخلطرة   من ق  ١١اخلاص للصهاريج النقالة، املبني يف العمود       

  ؛٣-٥-٢-٤
Rm1  =   ؛)٣-٣-٢-٧-٦انظر ( للمعدن املستخدم )٢مم/نيوتن(مقاومة الشد الدنيا املضمونة  

A1  =   للمعدن املستخدم وفقـاً     )نسبة مئوية ( الدنيا املضمونة عند االنكسار      االستطالة النسبية 
  .للمعايري الوطنية أو الدولية

 مم أو   ٨ حد أدىن للسمك مقداره   ،  ٦-٢-٥-٢-٤دد يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق يف        عندما حي   ٧-٤-٢-٧-٦
ويف حالة  .  م ١,٨٠  مقداره  قطر وعاء  وإىل خصائص الفوالذ املرجعي     يكون هذان السمكان مستندين إىل     أن   راعى مم، ي  ١٠

عني الـسمك   ي م،   ١,٨٠لوعاء أكرب من     أو عندما يكون قطر ا     )١-٢-٧-٦انظر  (استخدام معدن آخر غري الفوالذ الطري       
  :باستخدام املعادلة التالية

  
  :حيث

e1  =  ؛)مم( املستخدم السمك املكافئ الالزم للمعدن  
eo  =        املبني يف توجيه الصهاريج النقالـة املنطبـق،         )مم(احلد األدىن لسمك الفوالذ املرجعي ،

أو يف  ،  ٦-٢-٥-٢-٤ يف واملوصوف   ، من قائمة البضائع اخلطرة    ١٠ يف العمود    املوضح
،  مـن قائمـة البـضائع اخلطـرة        ١١احلكم اخلاص للصهريج النقال، املبني يف العمود        

  ؛٣-٥-٢-٤واملوصوف يف 
d1  =   م؛ ١,٨٠، ولكن ليس أقل من )م(قطر وعاء الصهريج  

Rm1  =   ؛)٣-٣-٢-٧-٦انظر ( للمعدن املستخدم )٢مم/نيوتن(مقاومة الشد الدنيا املضمونة  
A1  =  عند االنكسار للمعدن املـستخدم وفقـاً        )نسبة مئوية (الدنيا املضمونة   النسبية  ة  االستطال 

  .للمعايري الوطنية أو الدولية
. ٤-٤-٢-٧-٦و ٣-٤-٢-٧-٦ و٢-٤-٢-٧-٦قل مسك اجلدار بأي حال عن القيم املبينة يف يال   ٨-٤-٢-٧-٦
ـ  ـ جلميع أجزاء وعاء الصهريج عل     احلد األدىن للسمك  كون  يو ـ  ـى النح . ٤-٤-٢-٧-٦ إىل ٢-٤-٢-٧-٦بني يف و امل
  .شامل ألي مساح للتآكل السمك غري اكون هذيو
   املبينـة   املعادلة، ال يلزم إجراء حساب باستخدام       )١-٢-٧-٦انظر  (لفوالذ الطري   ايف حالة استخدام      ٩-٤-٢-٧-٦

  .٦-٤-٢-٧-٦يف 
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ف باجلزء األسـطواين مـن وعـاء    يف مسك اللوح عند اتصال األطرامفاجئ  اختالف   جيب أال حيدث    ١٠-٤-٢-٧-٦
  .الصهريج

  التشغيلمعدات   ٥-٢-٧-٦
وعندما يسمح  .  التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو العطب أثناء املناولة والنقل            معداتترتب    ١-٥-٢-٧-٦

كـة  رثل هذه احل   حبيث تسمح مب    التشغيل الربط بني هيكل احلماية والوعاء حبركة نسبية بني اجملموعات الفرعية، تثبت معدات           
 والصمام )جتاويف األنابيب، وسائل اإلغالق( تركيبات التفريغ اخلارجية     ىمحتو. العاملةألجزاء  لدون احتمال حدوث عطب     

يكون باإلمكان تأمني   و. ) قص ِقطَععلى سبيل املثال استخدام     (احلابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية          
  . قصد غرينع وأي أغطية واقية ضد فتحها )مبا يف ذلك الشفاه أو السدادات امللولبة(وسائل امللء والتفريغ 

تركب على مجيع فتحات وعاء الصهريج املخصصة مللء أو تفريغ الصهريج النقال صمامات حابـسة                 ٢-٥-٢-٧-٦
ية إىل وسائل ختفيف الـضغط أو        أما الفتحات األخرى، باستثناء الفتحات املؤد      .يدوية قريبة بقدر اإلمكان عملياً من الوعاء      

  . تكون قريبة بقدر اإلمكان عملياً من الوعاءلإلغالقالتنفيس، فتزود إما بصمام حابس أو بوسائل أخرى 
تزود مجيع الصهاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسب للتمكني مـن                  ٣-٥-٢-٧-٦

ويتعني أن تكون هناك فتحة دخـول أو        . يانة واإلصالح داخل الصهريج   إجراء فحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الص      
  .ة يف حالة الصهاريج النقالة املتعددة احلُجراتريفتحات فحص لكل حج

حالة الـصهاريج النقالـة املعزولـة، حتـاط         يف  و. جتمع التركيبات اخلارجية معاً بقدر اإلمكان عملياً        ٤-٥-٢-٧-٦
  . مالئمةالسوائل املنسكبة مزود بوسائل تصريف حبوض لتجميع علويةالتركيبات ال

  .لصهريج النقال وظيفة كل منهاا على مجيع التوصيالت املركبة على ُتذكَر  ٥-٥-٢-٧-٦
 ال يقل عـن     اً مقدر اًتحمل ضغط حبيث ت  أخرى    إغالق كل صمام حابس أو أية وسيلة     يبىن  صمم و ي  ٦- ٥- ٢- ٧- ٦

مجيـع   إغالقويكون .  مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل،ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج      
وتصمم مجيـع الـصمامات     .  يف اجتاه حركة عقارب الساعة     الدوارة اليدوية قبضة  ال بتحريكالصمامات احلابسة امللولبة    

  .احلابسة حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد
والذ قابل للتآكل وغري حممـي،  ف من ،خلإوسائل اإلغالق،   ال تصنع أي أجزاء متحركة، مثل األغطية و         ٧-٥-٢-٧-٦

عندما يكون هناك احتمال أن تتالمس تالمساً احتكاكياً أو قدحياً مع صهاريج نقالة  لنقل مواد تستويف معايري نقطة االشتعال    
  .شتعاهلا، مبا يف ذلك املواد املرتفعة درجة احلرارة اليت تنقل يف درجة حرارة أعلى من نقطة ا٣للرتبة 

تصمم وتبىن وتركب التوصيالت األنبوبية حبيث ميكن جتنب خطر عطبها بسبب التمدد واالنكمـاش                ٨-٥-٢-٧-٦
. وتكون مجيع التوصيالت األنبوبية مصنوعة مـن مـادة معدنيـة مناسـبة            . احلراريني، والصدمات امليكانيكية واالهتزازات   

  .وتستخدم وصالت األنابيب امللحومة حيثما أمكن
 حلاماً معدنياً قوياً بنفس تلحم الوصالت يف األنابيب النحاسية أو  والزنكالنحاسسبيكة من تلحم ب  ٩- ٥- ٢- ٧- ٦

 متانة األنابيب كما قد      من وال تقلل الوصالت  . س٥٢٥º عن   هبذه السبيكة وال تقل درجة انصهار مواد اللحام        .القدر
  .حيدث عند قطع سن اللوالب
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ار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن أربعـة أمثـال ضـغط              ال يقل ضغط االنفج     ١٠-٥-٢-٧-٦
ه الصهريج أثناء اخلدمة بفعل مضخة  ـالتشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض ل             

  .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(أو وسيلة أخرى 
  .والتوابعقة يف بناء الصمامات تستخدم املعادن الطرو  ١١-٥-٢-٧-٦
يصمم نظام التسخني أو يراقب حبيث ال ميكن ملادة ما أن تصل إىل درجة حرارة يتجاوز فيها ضـغط                     ١٢-٥-٢-٧-٦

  ).مثل التحلل احلراري اخلطر(الصهريج ضغط التشغيل األقصى املسموح به أو تسبب أخطاراً أخرى 
ث ال توفر الطاقة لعناصر التسخني الداخلية إال إذا كانت مغمـورة            يصمم نظام التسخني أو يراقب حبي       ١٣-٥-٢-٧-٦

وال جيوز بأي حال أن تتجاوز درجة حرارة سطح عناصر التسخني ملعدات التسخني الداخلية أو درجة حرارة الغالف                   .متاماً
  ).سº بدرجات( درجة حرارة اشتعال املادة املنقولة ن يف املائة م٨٠لعناصر التسخني اخلارجية 

  . ملي أمبري١٠٠ يزود بقاطع تيار بالتسرب األرضي أقل من ،إذا ركب نظام تدفئة كهربائي داخل الصهريج  ١٤-٥-٢-٧-٦
ال تكون حلُجرات التحويل الكهربائي املركبة يف الصهاريج أية صلة مباشرة بداخل الصهريج، وتوفر                ١٥- ٥- ٢- ٧- ٦

  .IEC 529 أو IEC 144   وفقاً لIP56محاية ال تقل عما يكافئ طراز 
  فتحات القاع  ٦-٢-٧-٦
وعندما يبني توجيه الصهاريج النقالة . يف صهاريج نقالة هبا فتحات يف القاع  مواد معينةجيوز أن ُتنقَلال   ١-٦-٢-٧-٦

تكون   أن فتحات القاع حمظورة، فإنه ال      ٦-٢-٥-٢-٤ من قائمة البضائع اخلطرة والوارد يف        ١٠املنطبق واملبني يف العمود     
وعند إغالق فتحة موجـودة  . ك فتحات حتت مستوى السائل يف وعاء الصهريج عند ملئه إىل أقصى حد ملء مسموح به  هنا

  .يتم ذلك بلحام قرص واحد بوعاء الصهريج داخلياً وخارجياً
لتفريغ  تزود خمارج ا   ،ة أو قابلة للتبلر أو شديدة اللزوجة      صلبيف الصهاريج النقالة اليت حتمل مواد معينة          ٢-٦-٢-٧-٦

وخيضع تصميم هذا التجهيز ملوافقـة الـسلطة        . من القاع مبا ال يقل عن وسيلتني لإليقاف مركبتني على التوايل ومستقلتني           
  : ويتضمن ما يلي، من قبلهااملخوَّلةاملختصة أو اهليئة 

، ومصمم تصميما مينع    وعاء الصهريج من  صمام حابس خارجي مركب أقرب ما ميكن عملياً           )أ(
  ؛عل صدمة أو فعل عارض آخرفتحه بف

 برباغي التفريغ، ميكن أن تكون شفة سد مربوطة أنبوبةسيلة إغالق حمكمة للسوائل يف طرف وو  )ب(
  .أو سدادة ملولبة

 مركبـة   غالقبثالث وسائل إ  ،  ٢-٦-٢-٧-٦يزود كل خمرج تفريغ قاعي، باستثناء ما نص عليه يف             ٣-٦-٢-٧-٦
  : من قبلهااملخّولةخيضع تصميم هذا التجهيز ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة و. على التوايل ومستقلة فيما بينها

صمام حابس داخلي يغلق ذاتياً، أي صمام حابس داخل وعاء الصهريج أو داخل شفة ملحومة                 )أ(
  :أو شفة تستخدم لوصلها حبيث
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 تـصرف   تصمم وسائل التحكم لتشغيل الصمام ملنع أي فتح غري مقصود بفعل الصدم أو              '١'
  عارض؛

   تشغيل الصمام من أعلى أو من أسفل؛وميكن  '٢'
   من األرض؛)مفتوحاً أو مغلقاً(إذا أمكن، جيوز التحقق من وضع الصمام و  '٣'
 لتر، ميكن إغالق الصمام من      ١ ٠٠٠ سعتها   تتجاوزباستثناء الصهاريج النقالة اليت ال      و  '٤'

  بعيداً عن الصمام نفسه؛موقع على الصهريج النقال يسهل الوصول إليه يكون 
  يظل الصمام صاحلاً للعمل يف حالة عطب الوسيلة اخلارجية للتحكم يف تشغيل الصمام؛و  '٥'

  وعاء الصهريج؛من صمام حابس خارجي مركب أقرب ما ميكن عملياً و  )ب(
 برباغيمربوطة سد  التفريغ، ميكن أن يكون شفة أنبوبة للسوائل يف طرف ووسيلة إغالق حمكمة  )ج(

  .أو سدادة ملولبة
  يف حالة وعاء الصهريج املبطن، ميكن االستعاضة عن الصمام احلـابس الـداخلي املنـصوص عليـه                   ٤-٦-٢-٧-٦

  . من قبلهااملخوَّلةويستويف الصانع اشتراطات السلطة املختصة أو اهليئة .  بصمام حابس خارجي إضايف)أ (٣-٦-٢-٧-٦يف 
  جتهيزات األمان  ٧-٢-٧-٦
 وتصمم مجيع وسائل األمـان    . د مجيع الصهاريج النقالة بوسيلة واحدة على األقل لتخفيف الضغط         تزو  ١-٧-٢-٧-٦

  . من قبلهااملخوَّلة وتوضع عليها العالمات بطريقة تستويف اشتراطات السلطة املختصة أو اهليئة وتبىن
  وسائل ختفيف الضغط  ٨-٢-٧-٦
ة مستقلة من ُحجرات الـصهريج      ري وكل حج  ،لتر ١ ٩٠٠يزود كل صهريج نقال ال تقل سعته عن           ١-٨-٢-٧-٦

 )قابل للكسر (قَِصم  النقال ذات سعة مماثلة، بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط من النوع احململ بنابض ورمبا يزود أيضاً بقرص                  
 يف توجيـه    ٣-٨-٢-٧-٦أو عنصر قابل لالنصهار بالتوازي مع الوسائل احململة بنابض إال إذا كانت حمظـورة مبوجـب                 

وتكون وسائل ختفيف الضغط ذات سعة كافية ملنع متزق وعاء الصهريج . ٦-٢-٥-٢-٤لصهاريج النقالة املنطبق، الوارد يف ا
  . احملتوياتسخونة أو من صريفبسبب زيادة الضغط أو الفراغ، الناتج من امللء أو الت

السائل، أو تكـّون أي  تصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب            ٢- ٨- ٢- ٧- ٦
  .ضغط زائد خطر

 من قائمة البـضائع     ١٠يف حالة مواد معينة بناء على توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، املبني يف العمود                ٣-٨-٢-٧-٦
 إذا ،، يتعني أن ختضع وسيلة ختفيف الضغط يف الصهريج النقال ملوافقة السلطة املختصة٦-٢-٥-٢-٤اخلطرة واملوصوف يف    

ه مزوداً بوسيلة لتخفيف الضغط مصنوعة من مـواد         ـ وما مل يكن الصهريج النقال يف اخلدمة املخصصة ل         .مر ذلك تطلب األ 
يسبق وسيلة لتخفيف الـضغط حمملـة       ) قابال للكسر (تتوافق مع احلمولة، فإنه يتعني أن تتضمن وسيلة األمان قرصاً قصماً            

ة ختفيف الضغط املطلوبة، يزود احليز الذي يقع بني القرص القصم           ويف حالة إدخال قرص قصم على التوايل مع وسيل        . بنابض
 ، فيـه  تسريب أو   انثقابه   ووسيلة ختفيف الضغط مبانومتر لقياس الضغط أو مؤشر دليلي مناسب لكشف انكسار القرص أو               
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على يف املائة  ١٠وينكسر القرص القصم عند ضغط امسي يزيد بنسبة . الذي ميكن أن يسبب قصور نظام ختفيف الضغط األمر  
  . الذي تتميز به وسيلة التخفيفصريفضغط بدء الت

 لتر بوسيلة لتخفيف الضغط ميكن أن تكون قرصاً قصماً    ١ ٩٠٠يزود كل صهريج نقال تقل سعته عن          ٤-٨-٢-٧-٦
ويف حالة عدم استخدام وسيلة ختفيف للضغط حمملـة بنـابض،        . ١-١١-٢-٧-٦إذا كان هذا القرص يستويف اشتراطات       

 ةقابل وباإلضافة إىل ذلك، جيوز استعمال عناصر        . عند ضغط امسي مساوٍ لضغط االختبار      مزقيتحبيث  ضبط القرص القصم    ي
  .١-١٠-٢-٧-٦ تفي باالشتراطات الواردة يف لالنصهار

عندما يكون وعاء الصهريج جمهزاً لتصريف الضغط، يزود خط الدخول بوسيلة لتخفيـف الـضغط                 ٥-٨-٢-٧-٦
صمام حابس يركب   كما يزوَّد ب  عند ضغط ال يتجاوز ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج،            مضبوطة للعمل   

  .أقرب ما ميكن عملياً من وعاء الصهريج
  ضبط وسائل ختفيف الضغط  ٩-٢-٧-٦
ب  احلرارة، نظراً لوجو    درجة يراعى أال تشتغل وسائل ختفيف الضغط إال يف ظروف االرتفاع الزائد يف             ١-٩-٢-٧-٦

  .)٢-١٢-٢-٧-٦انظر (عدم تعريض وعاء الصهريج لتقلبات مفرطة يف الضغط أثناء ظروف النقل العادية 
تضبط وسيلة ختفيف الضغط املطلوبة لتبدأ التصريف عند ضغط امسي يساوي مخسة أسـداس ضـغط                  ٢-٩-٢-٧-٦

 ثلثي ضغط االختبار ألوعية الصهاريج      نة م يف املائ  ١١٠ بار و  ٤,٥االختبار ألوعية الصهاريج اليت ال يتجاوز ضغط اختبارها         
دون الضغط الذي يبدأ يف املائة  ١٠وبعد التصريف تغلق الوسيلة عند ضغط ال يتجاوز .  بار ٤,٥اليت يتجاوز ضغط اختبارها     

 وسـيلة وال مينع هذا الشرط اسـتخدام       .  اليت تكون أدىن من ذلك     مجيع الضغوط  الوسيلة مغلقة عند  وتظل  . عنده التصريف 
  .التفريغلتخفيف الضغط ولتخفيف  تني معاً أو وسيلالتفريغتخفيف ل
   القابلة لالنصهارالعناصر  ١٠-٢-٧-٦
س شريطة أال يتجاوز الضغط     ١٤٩ºوس  ١١٠º  القابلة لالنصهار عند درجة حرارة بني      العناصرتعمل    ١-١٠-٢-٧-٦

 يف قمة الوعاء على أن تكون مداخلها يف         ناصرالعوتوضع هذه   .  ضغط االختبار  العنصريف وعاء الصهريج عند درجة انصهار       
 القابلة لالنصهار على الصهاريج النقالة اليت العناصروال تستخدم . وال تكون بأي حال حممية من احلرارة اخلارجية    حيز البخار 

خلطرة الواردة  من قائمة البضائع ا١١ يف العمود TP36اص اخلكم احل، إال أن تكون مقررة ب بار٢,٦٥يتجاوز ضغط اختبارها 
لنقل مواد ذات درجة حرارة عالية      املعدَّة   القابلة لالنصهار اليت تستخدم على الصهاريج النقالة         العناصرأما  . ٢-٣يف الفصل   

تصمم حبيث تعمل عند درجة حرارة أعلى من أقصى درجة حرارة حتدث أثناء النقل وختضع ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة                  ف
  .لها من قباملخوَّلة

  األقراص القصمة  ١١-٢-٧-٦
 تتمزق عند ضغط امسي يساوي      حبيث تضبط األقراص القصمة     ،٣-٨-٢-٧-٦باستثناء ما هو حمدد يف        ١-١١-٢-٧-٦

 ١-٥-٢-٧-٦يف   ويوىل اهتمام خاص لالشـتراطات الـواردة      .  املصمم لدرجات احلرارة   املدى كامل   علىار  ـضغط االختب 
  .راص القصمة يف حالة استخدام األق٣-٨-٢-٧-٦و
  .تكون هذه األقراص مناسبة لضغوط التفريغ اليت قد حتدث يف الصهريج النقال  ٢-١١-٢-٧-٦
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   وسائل ختفيف الضغطمعدل التصريف يف  ١٢-٢-٧-٦
   يف وسيلة ختفيف الضغط احململة بنـابض املبينـة          صريفيكون احلد األدىن ملساحة املقطع العرضي للت        ١-١٢-٢-٧-٦
، التفريغ يف وسائل ختفيف     صريفوال تقل مساحة املقطع العرضي للت     .  مم ٣١,٧٥ لفتحة قطرها     معادالً ١-٨-٢-٧-٦ يف

  .٢ مم٢٨٤يف حالة استخدامها، عن 
الضغط ع لوسائل ختفيف  التصريف اجملمّ  معدلكون  ي،  يف حالة اإلحاطة الكاملة للصهريج النقال بالنريان        ٢-١٢-٢-٧-٦
 الصهريج النقال مزوداً بأقراص قصمة تسبق وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض            مع مراعاة اخنفاض التصريف عندما يكون     (

لوقف الضغط يف وعاء الـصهريج       كافياً   )أو عندما تزود وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض بأداة حتول دون مرور اللهب            
ستخدام وسائل لتخفيف الضغط عنـد      وميكن ا .  فوق ضغط بدء التصريف الذي تتميز به وسيلة حتديد الضغط          يف املائة  ٢٠ عند

مكونات قابلة لالنصهار أو    وسائل  هذه ال وميكن أن تكون    . الكامل املطلوب للتخفيف  معدل التصريف   الطوارئ من أجل بلوغ     
التـصريف   معدلوميكن حتديد   .  والقرص القصم  املكون القابل لالنصهار  مكونات أقراص قصمة أو توليفة من       بنابض، أو   حمملة  

  .٣-٢-١٢-٢-٧-٦ أو اجلدول الوارد يف ١-٢-١٢-٢-٧-٦لوسائل التخفيف باستخدام املعادلة الواردة يف مجايل إلا
 جممـوع   ميثل ذيمجايل املطلوب لوسائل التخفيف ال    إلامعدل التصريف   تستخدم املعادلة التالية لتعيني      ١-٢-١٢-٢-٧-٦

  : جلميع الوسائل املستخدمةفرادى معدالت التصريف
  

  :حيث
Q  =  يف الظـروف    )ثانية/٣م(د األدىن املطلوب ملعدل تصريف اهلواء باألمتار املكعبة يف الثانية           احل 

  ؛) كلفن٢٧٣( س٠º بار ودرجة حرارة ١ضغط : القياسية
F  =  معامل العزل احلراري وقيمته كما يلي:  

1 = F   ؛ألوعية الصهاريج غري املعزولة  
U(649-t)/13.6 = F  لألوعية املعزولة  

  :حيث ٠,٢٥ي حال أقل من ولكن ليس بأ
U  =   ٣٨  عند١-كلفن٢-م/طكيلووااملوصلية احلرارية للمادة العازلة، بوحداتºس  
t  =       درجة احلرارة الفعلية للمادة أثناء امللء) º؛ وعندما تكون هذه الدرجة غري      )س

  :سt١٥º  =  معروفة لتكن 
شريطة أن يكون العزل مستوفياً  املبينة أعاله ألوعية الصهاريج املعزولة       Fوميكن استخدام قيمة    
  ؛٤-٢-١٢-٢-٧-٦لالشتراطات املبينة يف 

A  =  ؛املساحة اخلارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار املربعة  
Z  =         ذا املعامل غري معـروف، لـتكن      هعندما يكون   (معامل االنضغاط الغازي يف حالة التراكم  

 = Z؛)١,٠  

M
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T  =       درجة احلرارة املطلقة بالكلفن)ºفوق مستوى وسائل ختفيف الـضغط يف حالـة        )٢٧٣+س 
  التراكم؛

L  =  كغ يف حالة التراكم؛/احلرارة الكامنة لتبخري السائل بوحدات كيلوجول  
M  =  الوزن اجلزيئي للغاز املنصرف؛  
C  =   لنسبة يف اثابت يشتق من إحدى املعادالت التالية كدالةkالنوعيةة للحرار :  

  

  :حيث
cp  =  ضغط ثابت؛احلرارة النوعية عند   
cv  =  احلرارة النوعية عند حجم ثابت.  

  : k >1وعندما تكون  
  

  : غري معروفةk أو k =1وعندما تكون 
  

  ٢,٧١٨٣الثابت الرياضي  = eحيث 
  : أيضاً من اجلدول التايلCوميكن أخذ قيمة   

C K C K C K 
١,٠٠  ٠,٦٠٧  ١,٢٦  ٠,٦٦٠  ١,٥٢  ٠,٧٠٤  
١,٠٢  ٠,٦١١  ١,٢٨  ٠,٦٦٤  ١,٥٤  ٠,٧٠٧  
١,٠٤  ٠,٦١٥  ١,٣٠  ٠,٦٦٧  ١,٥٦  ٠,٧١٠  
١,٠٦  ٠,٦٢٠  ١,٣٢  ٠,٦٧١  ١,٥٨  ٠,٧١٣  
١,٠٨  ٠,٦٢٤  ١,٣٤  ٠,٦٧٤  ١,٦٠  ٠,٧١٦  
١,١٠  ٠,٦٢٨  ١,٣٦  ٠,٦٧٨  ١,٦٢  ٠,٧١٩  
١,١٢  ٠,٦٣٣  ١,٣٨  ٠,٦٨١  ١,٦٤  ٠,٧٢٢  
١,١٤  ٠,٦٣٧  ١,٤٠  ٠,٦٨٥  ١,٦٦  ٠,٧٢٥  
١,١٦  ٠,٦٤١  ١,٤٢  ٠,٦٨٨  ١,٦٨  ٠,٧٢٨  
١,١٨  ٠,٦٤٥  ١,٤٤  ٠,٦٩١  ١,٧٠  ٠,٧٣١  
١,٢٠  ٠,٦٤٩  ١,٤٦  ٠,٦٩٥  ٢,٠٠  ٠,٧٧٠  
١,٢٢  ٠,٦٥٢  ١,٤٨  ٠,٦٩٨  ٢,٢٠  ٠,٧٩٣  
    ١,٢٤  ٠,٦٥٦  ١,٥٠  ٠,٧٠١  
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 وسائل التخفيف يف أوعية الصهاريج لنقل     معدل تصريف دد  حيوكبديل للمعادلة املبينة أعاله، ميكن أن         ٢-٢-١٢-٢-٧-٦
 وتضبط تبعاً لذلك عنـدما      ١ = Fويفترض هذا اجلدول قيمة عزل      . ٣-٢-١٢-٢-٧-٦السوائل وفقاً للجدول الوارد يف      

  :وفيما يلي قيم أخرى مستخدمة يف حتديد هذا اجلدول. يكون وعاء الصهريج معزوالً
M  =  ٨٦,٧  
L  =  كغ/ كيلوجول٣٣٤,٩٤  
Z  =  ١  
T  =  كلفن٣٩٤   
C  =  ٠,٦٠٧  

، باألمتار املكعبة من اهلواء يف الثانيـة عنـد          Qارئ،  يف حاالت الطو  احلد األدىن ملعدل التفريغ الالزم        ٣-٢-١٢-٢-٧-٦
  ).كلفن ٢٧٣(س º بار ودرجة حرارة صفر١ضغط 

A  
  )٢م (املساحة املعرضة

Q  
  )من اهلواء يف الثانية ٣م(

A  
  )٢م (املساحة املعرضة

Q  
  ) من اهلواء يف الثانية٣م(

٢,٥٣٩  ٣٧,٥  ٠,٢٣٠  ٢  
٢,٦٧٧  ٤٠  ٠,٣٢٠  ٣  
٢,٨١٤  ٤٢,٥  ٠,٤٠٥  ٤  
٢,٩٤٩  ٤٥  ٠,٤٨٧  ٥  
٣,٠٨٢  ٤٧,٥  ٠,٥٦٥  ٦  
٣,٢١٥  ٥٠  ٠,٦٤١  ٧  
٣,٣٤٦  ٥٢,٥  ٠,٧١٥  ٨  
٣,٤٧٦  ٥٥  ٠,٧٨٨  ٩  
٣,٦٠٥  ٥٧,٥  ٠,٨٥٩  ١٠  
٣,٧٣٣  ٦٠  ٠,٩٩٨  ١٢  
٣,٨٦٠  ٦٢,٥  ١,١٣٢  ١٤  
٣,٩٨٧  ٦٥  ١,٢٦٣  ١٦  
٤,١١٢  ٦٧,٥  ١,٣٩١  ١٨  
٤,٢٣٦  ٧٠  ١,٥١٧  ٢٠  
٤,٤٨٣  ٧٥  ١,٦٧٠  ٢٢,٥  
٤,٧٢٦  ٨٠  ١,٨٢١  ٢٥  
٤,٩٦٧  ٨٥  ١,٩٦٩  ٢٧,٥  
٥,٢٠٦  ٩٠  ٢,١١٥  ٣٠  
٥,٤٤٢  ٩٥  ٢,٢٥٨  ٣٢,٥  
٥,٦٧٦  ١٠٠  ٢,٤٠٠  ٣٥  
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 املخوَّلةالتنفيس ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة       معدل   العزل املستخدمة ألغراض تقليل      منظومةختضع   ٤-٢-١٢-٢-٧-٦
  :مدة هلذا الغرض العزل املعتمنظوماتويف مجيع احلاالت، تستوىف الشروط التالية يف . من قبلها

  س؛٦٤٩ºأن تظل فعالة يف مجيع درجات احلرارة حىت   )أ(
  .س أو أعلى٧٠٠ºتغلف مبادة درجة انصهارها و  )ب(

  وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط  ١٣-٢-٧-٦
  :توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي  ١-١٣-٢-٧-٦

 اليت يبدأ عنـدها عمـل وسـيلة         )سº( أو درجة احلرارة     )لوباسكالبار أو كي  (قيمة الضغط     )أ(
  التصريف؛

   عند ضغط التصريف للوسائل احململة بنابض؛واحلد األقصى املسموح به للتفاوت  )ب(
  درجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛و  )ج(
  ة للمكونات القابلة لالنصهار؛ يف درجة احلرارواحلد األقصى املسموح به للتفاوت  )د(
ختفيف الضغط احململة بنابض أو األقراص القصمة أو العناصـر           املقدر لوسيلة    ومعدل التصريف   )ه(

  ؛)ث/٣م(باألمتار املكعبة القياسية من اهلواء يف الثانية القابلة لالنصهار، 
أو راص القصمة   و األق ختفيف الضغط احململة بنابض أ    لوسيلة  للتصريف   ومساحة املقطع العرضي    )و(

  ؛ )٢مم(العناصر القابلة لالنصهار، باملليمترات املربعة 
  :وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن عملياً

  . الصلةياسم الصانع ورقم الكتالوج ذ  )ز(
املنظمـة  وفقاً ملعيار   احململة بنابض   بني على وسائل ختفيف الضغط      يي  ذاملقدر ال معدل التصريف   دد  حي  ٢-١٣-٢-٧-٦

  .ISO 4126-7:2004 واملعيار رقم ISO 4126-1:2004  رقم لتوحيد املقاييسةالدولي
  توصيالت وسائل ختفيف الضغط  ١٤-٢-٧-٦
 مبرور التصريف املطلوب بال عـائق إىل        للسماح وسائل ختفيف الضغط كافياً      توصيالتيكون حجم     ١-١٤-٢-٧-٦

 يكون الـصهريج مـزوداً      حني الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال       وال يركب أي صمام حابس بني وعاء      . وسيلة األمان 
بوسائل مزدوجة ألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى وتكون الصمامات احلابسة اليت ختدم وسائل التصريف العاملة بالفعـل                 

لى األقل من    بنظام إحكام جيعل وسيلة واحدة ع      ببعضحمكمة يف وضع مفتوح أو أن تكون الصمامات احلابسة متصلة بعضها            
 أو إىل وسـيلة      وسيلة تنفيس  وال يكون هناك أي حاجز يف أية فتحة تؤدي إىل         . املستمرالوسائل املزدوجة يف وضع التشغيل      

 أو األنابيب اخلارجة   وسائل التنفيس تصرف  و. لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من وعاء الصهريج إىل تلك الوسيلة            
، يف حالة استخدامها، البخار أو السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن تسبب سوى أقل ضغط                من خمارج وسائل ختفيف الضغط    

  .التخفيفمرتد ممكن على وسائل 
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  موضع وسائل ختفيف الضغط  ١٥-٢-٧-٦
يكون مدخل أية وسيلة لتخفيف الضغط يف قمة وعاء الصهريج يف وضع أقرب ما ميكن عمليـاً مـن                     ١-١٥-٢-٧-٦

مـن   يف حيز البخار     ، حتت ظروف امللء األقصى    ،وتقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط     .  للوعاء املركز الطويل والعرضي  
ملواد اللهوبة يكون البخار املنطلق     ويف حالة ا  .  وتكون الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق          ،الوعاء

 ،ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخـار       . لوعاءموجهاً بعيداً عن وعاء الصهريج بطريقة ال جتعله يتالمس مع ا          
  .املطلوب لوسيلة التصريفاملعدل شريطة أال خيفض ذلك من 

الوسـائل  هذه   وحلماية   ، وسائل ختفيف الضغط    املخوَّلني إىل   األشخاص غري  ملنع وصول تتخذ ترتيبات     ٢-١٥-٢-٧-٦
  .من العطب يف حالة انقالب الصهريج النقال

   القياسائلوس  ١٦-٢-٧-٦
 القياس املصنوعة من مواد هـشة أخـرى، إذا          وسائل حتديد املنسوب الزجاجية أو      وسائلال تستخدم     ١-١٦-٢-٧-٦

  .كانت تتالمس مباشرة مع حمتويات الصهريج
   الرفع والتثبيتومرابط ، احلمايةأطردعائم الصهاريج النقالة، و  ١٧-٢-٧-٦
ار يف هذا   بوتؤخذ يف االعت  . يكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل       تصمم الصهاريج النقالة وتبىن هب      ١-١٧-٢-٧-٦

 أو  مزالقويسمح بتركيب   . ١٣-٢-٢-٧-٦ وعامل األمان املبني يف      ١٢-٢-٢-٧-٦اجلانب من التصميم القوى املبينة يف       
  .أطر أو محاالت أو تركيبات مماثلة أخرى

 )خلإ احلمايـة،    إطاراالت،  مثل احلمّ ( تسببها دعائم الصهريج     يتعني أال يسبب جمموع اإلجهادات اليت       ٢-١٧-٢-٧-٦
وتركب وسائل رفع وتثبيت دائمة     . جهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء وعاء الصهريج        إووسائل رفع الصهريج النقال وتثبيته      

التقويـة املوجـودة علـى      يفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها يف ألواح           و .على مجيع الصهاريج النقالة   
  .الصهريج عند نقط التدعيم

  .تراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم واألطر  ٣-١٧-٢-٧-٦
 الشوكيةوتكون وسائل إغالق مناشب الروافع      . الشوكيةيكون باإلمكان إغالق مناشب الروافع        ٤- ١٧- ٢- ٧- ٦

 قابلة لإلغـالق يف     الشوكيةوال يلزم وجود مناشب للروافع      . جزءاً دائماً من هيكل احلماية أو مربوطة به بصفة دائمة         
  : شريطةأمتار ٣,٦٥الصهاريج النقالة اليت ال يتجاوز طوهلا 

 بنـصل أن يكون وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات حممياً بصورة جيدة من خطر االصطدام                )أ(
  ؛الشوكيةالرافعة 

 عـن نـصف الطـول األقـصى     لـشوكية اأال تقل املسافة بني مراكز مناشـب الروافـع      و  )ب(
  .النقال للصهريج

 أوعية الصهاريج   ىمحت،  ٢-١-٢-٤ يف   هو مبني عندما ال تكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل حسبما            ٥-١٧-٢-٧-٦
ـ ىمحتو. ومعدات التشغيل من العطب الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب               ة حبيـث   التركيبات اخلارجي
  :وتتضمن أمثلة احلماية. يستبعد انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق تركيباته
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احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، اليت قد تتكون من استخدام قضبان طولية حلماية وعاء الصهريج   )أ(
  من اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛

 تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبـت         ميكن أن النقال من االنقالب، اليت     محاية الصهريج     )ب(
  عرب هيكل احلماية؛

  ؛إطار تتكون من مصد أو ميكن أناحلماية من الصدم اخللفي، اليت   )ج(
محاية وعاء الصهريج من العطب بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام هيكل للحماية تنطبـق                )د(

  .ISO 1496-3:1995 املقاييس، رقم لتوحيد ة الدوليظمة املنمعيارعليه مواصفات 
  اعتماد التصميم  ١٨-٢-٧-٦
تصدر السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها شهادة اعتماد للتصميم لكل تصميم جديد لـصهريج                 ١-١٨-٢-٧-٦

ه ويـستويف   ـلغرض املخصص ل   الصهريج النقال، وأنه مناسب ل     ت هذه الشهادة بأن السلطة املختصة قد فحص       وتفيد. نقال
، إذا كانت ٢-٣ ويف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل   ٢-٤ ليف الفص املواد املبينة   باألحكام اخلاصة   واشتراطات هذا الفصل،    

نتاج جمموعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صـاحلة للمجموعـة   إوعند  . هذه االحكام تنطبق  
 أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، واملواد أو جمموعة املواد املسموح بنقلـها فيـه،                   ويتعني. كلها

ويتكون رقم االعتماد من العالمة املميزة أو عالمـة   .  ورقم االعتماد  )حسبما ينطبق (ومواد بناء وعاء الصهريج ومواد البطانة       
أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينـا بـشأن   ، يف أراضيها الدولة اليت منح االعتماد

. ٢-١-٧-٦وتذكر يف الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقـاً للفقـرة           . ، ورقم التسجيل  ١٩٦٨حركة املرور على الطرق لعام      
باسـتخدام   من نفس النوع وبالسمك نفسه    وجيوز استخدام اعتماد التصميم العتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد            

  .وتوابع مكافئةنفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق 
  :يتضمن تقرير اختبار النموذج األويل الذي يقدم للحصول على اعتماد التصميم املعلومات التالية على األقل  ٢-١٨-٢-٧-٦

  لتوحيـد املقـاييس، رقـم      ةالدولياملنظمة   يف معيار     احلماية املنطبق، املبني   إطارنتائج اختبار     )أ(
ISO 1496-3:1995؛  

  ؛٣-١٩-٢-٧-٦نتائج الفحص األويل واالختبار الواردين يف و  )ب(
  .حني ينطبق ١-١٩-٢-٧-٦نتائج اختبار الصدم الوارد يف و  )ج(

  الفحص واالختبار  ١٩-٢-٧-٦
ا تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سالمة احلاويات    ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليه        ١-١٩-٢-٧-٦
)CSC(  ،بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدم الطويل الدينامي املبني                 ١٩٧٢ ،

  .٤١يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، الفرع 
الفحـص  (معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمـرة األوىل          وأجزاء  يج  يفحص وخيترب وعاء الصهر     ٢-١٩-٢-٧-٦

 مع فحص   ) سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     ( وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز مخس سنوات          )واالختبار األوليان 
تبـار الـدوريني    يف منتصف الفترة بني الفحص واالخ) سنة٢,٥الفحص واالختبار الدوريان كل  (واختبار دوريني وسطيني    
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وينفذ فحص واختبار   . هـشهر من التاريخ احملدد ل    أ ٣ سنة خالل    ٢,٥ كلوميكن تنفيذ الفحص واالختبار     .  سنوات ٥ كل
  .٧-١٩-٢-٧-٦استثنائيان بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريني إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب 

ريج النقال مراجعة خلصائص التـصميم، وفحـصاً داخليـاً          يتضمن الفحص واالختبار األوليان للصه      ٣-١٩-٢-٧-٦
وقبـل تـشغيل    . وخارجياً للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب للمواد املقرر نقلها فيه، واختباراً للـضغط              

وبعد إجـراء   . لتشغيل ا معداتلتسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع      ا ملنع أيضاً اختبار    ىالصهريج النقال للمرة األوىل، جير    
  . لتسربا منع على حدة، ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته كال

 سنوات فحصاً داخلياً وخارجياً، وكقاعدة عامة اختباراً        ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل        ٤- ١٩- ٢- ٧- ٦
دم إال لنقل مواد صلبة غري املواد السامة أو األكّالة واليت ال تسيل أثناء النقـل  وللصهاريج اليت ال تستخ . للضغط اهليدرويل 

 مرة ضغط التشغيل األقصى املسموح بـه        ١,٥ميكن االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل باختبار ضغط مناسب يبلغ           
بالقدر الالزم إلجراء تقييم موثوق حلالة وال يرتع التغليف والعزل احلراري وما إىل ذلك إال . بشرط موافقة السلطة املختصة

 بعد التجميع للتحقق    معاًعلى حدة، ختترب    كال  وبعد إجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته         . الصهريج النقال 
  . لتسربمنع امن 
 وخارجيـاً   على األقل فحصاً داخلياً ان سنة يتضمن  ٢,٥كل  اللذان جيريان   الفحص واالختبار الدوريان      ٥-١٩-٢-٧-٦

 واختباراً للتحقق مـن     ملنع التسرب للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب للمواد املتوخى نقلها فيه، واختباراً             
 تقيـيم   إلجراءوال يرتع الغالف أو العزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر املطلوب             . التشغيل السليم جلميع معدات التشغيل    

لنقل مادة واحدة، ميكن االستغناء عن الفحص الداخلي الدوري         املخصصة  وللصهاريج النقالة   . صهريج النقال موثوق حلالة ال  
  . من قبلهااملخوَّلةالسلطة املختصة أو اهليئة حتددها  سنة أو االستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو طرائق فحص ٢,٥كل 
 ٥بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني كـل   الصهريج النقال أو يعرض للنقل     أال يعب   ٦-١٩-٢-٧-٦

غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ انتهاء صالحية آخر            . ٢-١٩-٢-٧-٦سنوات على النحو املنصوص عليه يف       
لك، ميكن  وباإلضافة إىل ذ  . فحص واختبار خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار              

  :نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني يف احلاالت التالية
  بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو االختبار التايل قبل إعادة التعبئة؛  )أ(
بار دوريني، من بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختأشهر فترة ال تتجاوز ستة يف غضون   )ب(

 مـا مل    ،أجل السماح بإعادة البضائع اخلطرة للتخلص منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة           
  .ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. توافق السلطة املختصة على غري ذلك

 معطوبـة مساحات  يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقال             ٧-١٩-٢-٧-٦
ويعتمـد مـدى الفحـص      .  أو حاالت أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال            ،متآكلة، أو تسريب   أو

ويتضمن على األقل عناصر الفحص     .  العطب أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال        مقدارواالختبار االستثنائيني على    
  .٥-١٩-٢-٧-٦ للفقرة  سنة وفقا٢,٥ًواالختبار الدوريني كل 

  :تكفل الفحوص الداخلية واخلارجية ما يلي  ٨-١٩-٢-٧-٦
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ي، أو االنبعاجات أو التشوهات أو عيوب فحص وعاء الصهريج لكشف النقر أو التآكل أو الرب  )أ(
  غري مأمون للنقل؛النقال  جتعل الصهريج قداللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب 

 لكشف املنـاطق املتآكلـة      ايا،احلشو التربيد،/صمامات، ونظام التسخني  ، وال نابيبفحص األ و  )ب(
 التسريب، اليت ميكن أن جتعل الصهريج النقال غري مأمون          هاوالعيوب وغريها من املظاهر، مبا في     

  للتعبئة أو التفريغ أو النقل؛
غطية التحقق من تشغيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسريب عند أ             و  )ج(

  فتحات الدخول أو احلشايا؛
 أو شـفة    ذات شـفة   أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أية توصيلة          الرباغي شد أو   تبديلو  )د(

  مسدودة؛
التأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي عطـب أو     و  )ه(

عـد  شغيل السليم لوسائل اإلغالق مـن بُ      والتأكد من الت  . عيب ميكن أن مينع تشغيلها العادي     
  ذاتية اإلغالق؛ الوالصمامات احلابسة 

  فحص البطانات، إن وجدت، وفقاً للمعايري اليت حددها صانع البطانة؛و  )و(
التأكد من وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسهولة قراءهتا وأهنا تتفق مع              و  )ز(

  االشتراطات املنطبقة؛
  . قبولة احلماية والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مإطارالتأكد من أن حالة و  )ح(

   ٤- ١٩- ٢- ٧- ٦ و٣- ١٩- ٢- ٧- ٦ و١- ١٩- ٢- ٧- ٦تنفذ الفحوص واالختبـارات املبينـة يف       ٩- ١٩- ٢- ٧- ٦
.  مـن قبلـها    املخوَّلة أو يشهد عليها خبري معتمد لدى السلطة املختصة أو اهليئة            ٧- ١٩- ٢- ٧- ٦ و ٥- ١٩- ٢- ٧- ٦و

وعندما يكون اختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار، يتعني أن يكون ضغط االختبار هو املبني على لوحة البيانـات                   
 نابيبويفحص الصهريج النقال وهو حتت الضغط لكشف أي تسرب يف وعاء الصهريج أو األ. املثبتة على الصهريج النقال   

  .أو املعدات
كون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهريج، خيـضع       ت يف مجيع احلاالت اليت     ١٠-١٩-٢-٧-٦

 واملستخدمة ، الضغط أوعيةخبصوص  املدونة املعتمدة    من قبلها، مع مراعاة      املخوَّلةهذا العمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة        
  . ام ضغط االختبار األصلي ينفذ اختبار ضغط باستخد املذكور،وبعد انتهاء العمل. لبناء وعاء الصهريج

، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت يتم تصحيحه          مأمونة غري   حالةعند اكتشاف دليل على أي        ١١-١٩-٢-٧-٦
  .  االختبارهوإعادة إجراء االختبار عليه واجتياز

  وضع العالمات  ٢٠-٢-٧-٦
ت بصورة دائمة على الصهريج النقال يف       تثّبتوضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل            ١-٢٠-٢-٧-٦

 تثبيت اللوحة بصورة دائمـة      ، ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال     ،وإذا تعذّر . امكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصه     
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 علـى   وتبني. أوعية الضغط بشأن  املدونة املعتمدة   قتضيها  تعلى وعاء الصهريج، توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت           
  :اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى

  املعلومات عن املالك  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  '١'

   املعلومات عن الصنع  )ب(
  ؛الصنعبلد   '١'
  سنة الصنع؛  '٢'
  اسم الصانع وعالمته التجارية؛  '٣'
   الرقم التسلسلي للصانع؛  '٤'

  ن االعتماداملعلومات ع  )ج(
  رمز العبوات حسب نظام األمم املتحدة  '١'

  
  ؛

أو أو حاويات السوائب املرنة  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر 

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦يف الفصل 
  بلد االعتماد؛  '٢'
  اهليئة املخوَّلة اعتماد التصميم؛  '٣'
  رقم اعتماد التصميم؛  '٤'
  ؛)٢-١-٧-٦انظر (يف حال مت اعتماد التصميم وفقا لترتيبات بديلة  "AA"احلرفان   '٥'
  ؛ا صمم وعاء الصهريج بناء عليهيتالاملدوَّنة املعتمدة بشأن أوعية الضغط   '٦'

  غوطالض  )د(
  ؛)٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات ( األقصى املسموح به التشغيلضغط   '١'
  ؛ )٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات ( االختبارضغط   '٢'
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ االختبار البدئي للضغط   '٣'

 ـــــــــــــــ

  .الوحدة املستخدمةتبني   )٢(
 .١٠-٢-٢-٧-٦انظر   )٣(
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  عالمة تعرُّف هوية الشاهد على االختبار البدئي للضغط؛  '٤'
  ؛)٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات  ()٣(الضغط التصميمي اخلارجي  '٥'
بـار أو   البوحدات  ( التربيد/ خبصوص نظام التسخني    األقصى املسموح به   التشغيلضغط    '٦'

  ؛)حسبما ينطبق( )٢()كيلوباسكالال
  درجات احلرارة  )ه(

  ؛)سº(لدرجات احلرارة  التصميمي املدى   '١'
  املواد  )و(

  املعيار املادي؛) راجعم(وعاء الصهريج ومرجع ) مواد(مادة   '١'
  ؛٢)بالـمم(السمك املكافئ من الفوالذ املرجعي   '٢'
  ؛)حني ينطبق(مادة التبطني   '٣'

  السعة  )ز(
  ؛٢)باللتر (س٢٠ºسعة الصهريج املائية عند   '١'

الصهريج بلوحات متـور إىل أحيـاز     يف حالة تقسيم   "S"وبعد ذكر السعة يوضع الرمز      
   لتر؛٧ ٥٠٠  علىسعة احليِّز منهاتزيد  ال

على الـصهاريج   حني ينطبق    (٢)باللتر (س٢٠º يف الصهريج عند     حيِّز لكل   املائيةالسعة    '٢'
  ؛)املتعددة األحياز

 احليِّز بلوحات متـور إىل ُحجـرات         تقسيم حالةيف   "S"وبعد ذكر السعة يوضع الرمز      
  ؛لتر ٧ ٥٠٠  علىسعة الواحدة منهاتزيد  ال

  يةالفحوص واالختبارات الدور  )ح(
  ؛) سنوات، استثنائي٥ سنة، كل ٢,٥كل (نوع أحدث اختبار دوري   '١'
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   '٢'
  ؛)إذا انطبق(ألحدث اختبار دوري  ٢)كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط االختبار   '٣'
  .عالمة تعرف هوية اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدته  '٤'

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

375 

  مثال على ملء اللوحة البيانية: ١-٢٠-٢-٧-٦الشكل 
    رقم تسجيل املالك

  معلومات عن الصنع
    بلد الصنع
    سنة الصنع

    الصانع
    الرقم التسلسلي للصانع
  املعلومات عن االعتماد

    بلد االعتماد
    التصميم اعتماداهليئة املخولة 

 )إذا انطبق( "AA"   رقم اعتماد التصميم  
    )رمز املدونة املعتمدة ألوعية الضغط(ز تصميم الوعاء رم

  الضغوط
  بار أو كيلوباسكال  ضغط التشغيل األقصى املسموح به

  بار أو كيلوباسكال  ضغط االختبار
    :ختم الشاهد  )السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  تاريخ االختبار البدئي للضغط
  بار أو كيلوباسكال  الضغط التصميمي اخلارجي

 لنظام ط التشغيل األقصى املسموح بهضغ
  )حني ينطبق(التربيد /التسخني

      

    درجات احلرارة
  س°       إىل   س°     من     املدى التصميمي لدرجات احلرارة

  املواد
) مراجع(الوعاء ومرجع ) مواد(مادة 

  املعيار املادي
  

  مم  السمك املكافئ يف الفوالذ املرجعي
    )قحني ينطب(مادة التبطني 

  السعة
  )إذا انطبق( ’S‘  لتر  س°٢٠سعة الصهريج املائية عند 
حني (س °٢٠سعة احليِّز املائية عند 

 ينطبق، يف حالة الصهاريج املتعددة األحياز
  )إذا انطبق( ’S‘  لتر

  الفحوص واالختبارات الدورية

  تاريخ االختبار  نوع االختبار
  ختم الشاهد

  اريخ االختبارت  نوع االختبار  )أ(وضغط االختبار
  ختم الشاهد

  )أ(وضغط االختبار
 السنة، / رقمانالشهر،(  

   بار أو كيلوباسكال    )أربعة
  السنة،/الشهر، رقمان(

  بار أو كيلوباسكال    )أربعة
                
                

  .نطبقا  إذاضغط االختبار  )أ(  
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ل نفسه أو على لوحة معدنية تثبـت بإحكـام           إما على الصهريج النقا     بصورة دائمة  املعلومات التالية  تسجل  ٢-٢٠-٢-٧-٦
  :على الصهريج النقال

  لاسم املشّغ
  كغ ــــــ الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا

  كغ ــــــالوزن الفارغ 
  ٦-٢-٥-٢-٤ ألحكام التوجيه اخلاص بالصهاريج النقالة وفقاً

  .٥زء اجلفيما يتعلق بتعيني هوية املواد املنقولة، انظر أيضاً   :مالحظة
 التعريفيـة ، تكتب على اللوحـة       البحار  ُعرض إذا كان الصهريج النقال مصمماً ومعتمداً للمناولة يف         ٣-٢٠-٢-٧-٦

  "."OFFSHORE PORTABLE TANK" صهريج نقال حبري"اخلارجية عبارة 
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة غري املربدة  ٣-٧-٦

أرقام األمـم   (تنطبق هذه االشتراطات على الصهاريج النقالة املعدة لنقل املواد الكيميائية حتت الضغط               :مالحظة
  ). ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣ و٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠املتحدة 

  تعاريف  ١-٣-٧-٦
  :فرعألغراض هذا ال  

وال يقل الـضغط   . ف هبا ألوعية الضغط    الضغط الذي يستخدم يف احلسابات اليت تتطلبها مدونة معتر         يعين الضغط التصميمي 
  :التصميمي عن أعلى قيمة للضغوط التالية

  الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو التفريغ؛   )أ(
  :جمموع ما يليأو   )ب(

مـن  ) ب(الضغط الفعال األقصى الذي صمم وعاء الصهريج عليه كما هو حمـدد يف                '١'
  ؛)انظر أعاله(عريف ضغط التشغيل األقصى املسموح به ت

يقل  ، ولكن ال٩-٢-٣-٧-٦ املبينة يف االستاتيةضغط رأسي يقدر على أساس القوى و  '٢'
  بار؛ ٠,٣٥ عن

 درجة احلرارة اليت عندها يتم تعيني الضغط البخاري للمحتويات لغرض حساب ضغط             تعين التصميميةدرجة احلرارة املرجعية    
املتوخى  دل غري املربّ  وتكون درجة احلرارة املرجعية املصممة أقل من الدرجة احلرجة للغاز املسيّ          .  األقصى املسموح به   التشغيل

وذلك لضمان أن يكون الغاز مسيالً يف املتوخى نقلها،  أو الغازات الدافعة من الغاز املسّيل للمواد الكيميائية حتت الضغط نقله  
  :هي على النحو التايل بالنسبة لكل نوع من أنواع الصهاريج النقالةوهذه القيمة . مجيع األوقات

  س؛٦٥º: متر أو أقل ١,٥وعاء الصهريج الذي يبلغ قطره   )أ(
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  :متر ١,٥وعاء الصهريج الذي يتجاوز قطره   )ب(
  س؛٦٠º  :بدون عزل أو وقاء للشمس  '١'  
  س؛٥٥º  :)١٢-٢-٣-٧-٦انظر (مع وقاء للشمس و  '٢'  
  س؛٥٠º  :)١٢-٢-٣-٧-٦ظر ان(مع عزل و  '٣'  

. ةرارة احمليط احلس للغازات املسيلة غري املربدة اليت تنقل يف درجة          ٥٠ºس إىل   ٤٠º-  من  يكون  لدرجات احلرارة  التصميمي املدى
   إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية؛أقسى من ذلك التصميميةراعى أن تكون درجات احلرارة يو

ويرد بيان كثافة امللء يف     . )لتر/كغ(متوسط وزن الغاز املسيل غري املربد للتر الواحد من سعة وعاء الصهريج               تعين كثافة امللء 
  .٦-٢-٥-٢-٤، الوارد يف T50توجيه الصهاريج النقالة 

 يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلـي فعـال   الذي  ختبار  اال يعين منع التسرب اختبار  
  من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٢٥يقل عن  ال

 عند قمـة وعـاء      ةسيال يقل عن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية مق         الذي  ضغط  ال يعين ضغط التشغيل األقصى املسموح به    
  :  بار٧الصهريج يف وضع التشغيل ولكنه ال يقل بأية حال عن 

  ملسموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو التفريغ؛ الضغط املانومتري الفعال األقصى ا  )أ(
  :الضغط املانومتري الفعال األقصى الذي صمم وعاء الصهريج لتحمله ويكون على النحو التايلأو   )ب(
، ٦-٢-٥-٢-٤يف    الـوارد  T50 حتت توجيه الصهاريج النقالة      ةدرجامل ةربدامل غري   ةسيلامل اتلغازل  '١'

   T50 املبني يف توجيه الصهاريج النقالـة        )بارالبوحدات  (املسموح به   ضغط التشغيل األقصى و   
  لذلك الغاز؛

  :جمموع ما يليال أقل من للغازات املسيلة غري املربدة األخرى، و  '٢'
 للغاز املسيل غري املربد عنـد درجـة احلـرارة    )بارالبوحدات (الضغط البخاري املطلق    •

  ر؛ با١املرجعية يف التصميم مطروحاً منه 
 علويال للهواء أو الغازات األخرى املوجودة يف الفراغ         )بارالبوحدات  (الضغط اجلزئي   و  •

 ارتفـاع يف    يـسببه  ومتدد السائل الـذي      التصميميةمقدراً عند درجة احلرارة املرجعية      
 عـادة   ،درجة حرارة التعبئـة   = دت  ( ت د -متوسط درجة حرارة احلمولة مبقدار دح       

١٥º ٥٠= س؛ دحº ؛)درجة احلرارة القصوى للحمولةس، متوسط  
) بوحدات بـار  (ضغط التشغيل األقصى واملسموح به       واد الكيميائية حتت الضغط،   ملويف حالة ا    '٣'

 للجزء اخلاص بالغازات املسيلة من املواد الدافعة املدرجـة  T50املبني يف توجيه الصهاريج النقالة   
  .٦-٢-٥-٢-٤الوارد يف الفقرة  T50 يف التوجيه

   أثقل محل يرخص بنقله فيه؛وزن الصهريج النقال فارغاً مع جمموع تعين ااملسموح هب ة اإلمجالية القصوىالكتل
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 واسـتطالة دنيـا   ٢مـم / نيوتن٤٤٠ إىل ٢مم/ نيوتن٣٦٠ تتراوح من مقاومة شد دنيا مضمونة      ذو  هو فوالذ  الفوالذ الطري 
  ؛٣-٣-٣-٣-٧-٦مضمونة عند االنكسار تتفق مع االشتراطات الواردة يف 

 لتراً ويستخدم لنقل الغازات املسيلة غـري املـربدة مـن            ٤٥٠ سعته   تتجاوزتعدد الوسائط   املصهريج  ال يعين الصهريج النقال 
ويكون . ويشمل الصهريج النقال وعاء الصهريج اجملهز مبعدات التشغيل والتجهيزات اهليكلية الالزمة لنقل الغازات            . ٢ الرتبة

ويكون مزوداً بوسائل توازن خارج وعاء الصهريج، وميكن        . وتفريغه بدون فصل معداته اهليكلية    ئه  مللالصهريج النقال صاحلاً    
 توابع ووسائل تثبيت أو مبزالقويصمم بالدرجة األوىل لرفعه على مركبة نقل أو سفينة ويكون مزوداً . رفعه عندما يكون ممتلئاً

واخلزانات غري املعدنيـة     رجيية الربية وعربات السكة احلديد الصهرجيية      الشاحنات الصه  دخلوال ت . لتسهيل املناولة امليكانيكية  
   تعريف الصهاريج النقالة؛يفوأسطوانات الغاز واألوعية الكبرية للغازات احلاويات الوسيطة و

  ؛ئةيف املا ٢٧واستطالة عند االنكسار تبلغ  ٢مم/ نيوتن٣٧٠ه مقاومة شد تبلغ ـ ل الذيفوالذال يعين الفوالذ املرجعي
   أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمان والعزل؛تعين معدات التشغيل
بـاملعىن  الـصهريج   (الغاز املسيل غري املربد املتوخى نقلـه        على   اجلزء من الصهريج النقال الذي حيتوي        يعين وعاء الصهريج 

  دات التشغيل أو التجهيزات اهليكلية اخلارجية؛ ولكنه ال يشمل مع،، مبا يف ذلك الفتحات ووسائل إغالقها)الدقيق
   وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛تعين  اهليكليةعداتامل

  . أقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط اهليدرويليعين ضغط االختبار
  بناءاالشتراطات العامة للتصميم وال  ٢-٣-٧-٦
. تصمم أوعية الصهاريج وتبىن وفقاً الشتراطات مدونة ألوعية الضغط تعترف هبا الـسلطة املختـصة                ١-٢-٣-٧-٦

. وتستويف املواد من حيث املبـدأ املعـايري الوطنيـة أو الدوليـة            . وتصنع أوعية الصهاريج من مواد معدنية مالئمة للتشكيل       
.  تكفل أمانـاً كـامالً     حبيثاللحامات مبهارة   تنفذ  و. تت قابليتها للحام متاماً   تستخدم لصنع األوعية امللحومة إال مادة ثب       وال
 عندما تقتضي عمليـات     ،املتأثرة باحلرارة  واملواضعيلزم إجراء معاجلة حرارية ألوعية الصهاريج لضمان املتانة الكافية للحام           و

درجات احلرارة يف االعتبار فيما يتعلـق باحتمـال    لالتصميمي املدىولدى اختيار مادة الصنع، يؤخذ    . الصنع أو املواد ذلك   
ويف حالة استخدام الفـوالذ الـدقيق احلبيبـات         .  ومقاومة الصدم  ،الكسر التقصفي، والتشقق االجهادي الناشئ عن التآكل      

 ٢مـم /ننيوت ٧٢٥ والقيمة املضمونة للحد األعلى ملقاومة الشد        ٢مم/ نيوتن ٤٦٠ خلضوع القيمة املضمونة ملقاومة ا    زتتجاو ال
  . وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قد ينقل فيها. تبعاً ملواصفات املادة

  : املركبة فيها من مواد تستويف ما يلينابيبتصنع أوعية الصهاريج النقالة وتركيباهتا واأل  ٢-٢-٣-٧-٦
   املربدة املتوخى نقلها؛ لغازات املسيلة غريا  إزاء فعل بصورة أساسيةمنيعةأن تكون   )أ(
  . بتفاعل كيميائيحتييدهاأن يكون قد مت ختميلها بطريقة سليمة أو أو   )ب(

  .من مواد ال تتأثر بفعل الغازات املسيلة غري املربدة املتوخى نقلهااحلشايا تصنع   ٣-٢-٣-٧-٦
  .لفعل الغلفاينل ميكن أن يؤدي إىل عطب نتيجة إذ، املختلفةجيب جتنب تالمس املعادن   ٤-٢-٣-٧-٦
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ال يكون هناك تأثري ضار للمواد الداخلة يف صنع الصهريج النقال، مبا يف ذلك أية وسائل أو وسائد أو                     ٥-٢-٣-٧-٦
  . على الغازات املسيلة غري املربدة املتوخى نقلها يف الصهريج النقال،توابعبطانات أو 

ـ         ٦-٢-٣-٧-٦ دة مأمونـة أثنـاء النقـل ومبلحقـات مناسـبة           تصمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاع
  .والتثبيت للرفع
تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلها واألمحال االستاتية               ٧-٢-٣-٧-٦

ويوضح التصميم . جوالدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات الصهاري
  . أنه قد أخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال طوال العمر املتوقع للصهريج النقال

 فوقبار   ٠,٤يصمم وعاء الصهريج حبيث يتحمل دون حدوث تشوه دائم ضغطاً خارجياً ال يقل عن                 ٨-٢-٣-٧-٦
شديد قبل امللء أو أثناء التفريغ، فإنه يصمم        هواء   لتفريغى تعريض وعاء الصهريج     وعندما يكون من املتوخ   . الضغط الداخلي 

  . بار فوق الضغط الداخلي، ويلزم إثبات حتمله لذلك الضغط ٠,٩ليتحمل ضغطاً خارجياً ال يقل عن 
ى امتصاص  تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها، يف ظروف التحميل األقصى املسموح به، قادرة عل              ٩-٢-٣-٧-٦

  :القوى االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة
 مضروبة يف التسارع الناتج     ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى   ضعف: يف اجتاه السري    )أ(

(g)عن اجلاذبية 
  ؛)١(

ـ  ( ا املسموح هب  قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى   : أفقياً بزاوية قائمة على اجتاه السري     و  )ب( ون عندما يك
 املسموح  الكتلة اإلمجالية القصوى   لضعفاجتاه السري غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية         

(g) مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية )اهب
  ؛)١(

 مضروبة يف التسارع الناتج عن ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى  قيمة  : فوق إىل   وعمودياً  )ج(
(g)اجلاذبية 

  ؛)١(
مجايل احلمولة، مبا يف ذلـك      إ( ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى   ضعف: حتت إىل   وعمودياً  )د(

(g) مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية )تأثري اجلاذبية
)١(.  

  :٩-٢-٣-٧-٦ كل قوة من القوى املذكورة يف  فعلاعى عامل األمان على النحو التايل حتتير  ١٠-٢-٣-٧-٦
بالنسبة  ١,٥ حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان       خضوعالذ اليت تتميز بنقطة      الفو عحالة أنوا يف    )أ(

  ملقاومة اخلضوع املضمونة؛ 
 ١,٥ الفوالذ اليت ال تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمـان            عحالة أنوا يف  أو    )ب(

وستنييت قـوة   أنواع الفوالذ األ   يف حالة و ، يف املائة  ٠,٢للقيمة املضمونة لقوة الصمود     بالنسبة  
  . يف املائة١صمود 

 ـــــــــــــــ

 .٢ث/م ٩,٨١ = (g)ألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية    )١(
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ويف .  أو قوة الصمود هي القيم اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية للمادة            خلضوعتكون قيم مقاومة ا     ١١-٢-٣-٧-٦
ادة بنسبة  أو قوة الصمود وفقاً ملعايري املضوعحالة استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة ملقاومة اخل 

ويف حالة عدم وجود معايري للفوالذ املعين، .  عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة فحص املادة     يف املائة  ١٥تصل إىل   
  .  السلطة املختصةجيب أن تعتمدها أو قوة الصمود املستخدمة ضوع قيمة مقاومة اخلفإن
امها يف نقل الغازات املسيلة غري املربدة مـزودة بعـزل           عندما تكون أوعية الصهاريج املتوخى استخد       ١٢-٢-٣-٧-٦

  : العزل احلراري االشتراطات التاليةمنظوماتحراري، يتعني أن تستويف 
تتكون من درع يغطي ما ال يقل عن الثلث األعلى، ولكن ليس أكثر من النصف األعلى لسطح         )أ(

  ؛املواضع مم يف مجيع ٤٠و  عن وعاء الصهريج حبيز هوائي بسمك حنوُتفَصل ،وعاء الصهريج
تتكون من غالف كامل بسمك كاف من مواد عازلة حممية ملنع دخول أية رطوبة أو حدوث                أو    )ب(

  ؛)١-كلفن ٢-مط وا( ٠,٦٧ موصليتها احلرارية تتجاوزعطب يف ظروف النقل العادية وحبيث ال 
وسيلة ملنع تكون أي ضـغط       الغالف الواقي مغلقاً حبيث يكون غري منفذ للغاز، يزود ب          إذا كان   )ج(

 يف حالة عدم كفاية ترتيبات منع تسرب الغاز من وعـاء الـصهريج              ، العازلة الطبقةخطر يف   
  معداته؛ أو

  .ال يعوق العزل احلراري الوصول إىل التركيبات ووسائل تفريغ الوعاء  )د(
ستخدامها يف نقل غازات مسيلة     يكون باإلمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائياً إذا كان مزمعاً ا           ١٣- ٢- ٣- ٧- ٦

  . غري مربدة هلوبة
  معايري التصميم  ٣-٣-٧-٦
  .  مستديراًألوعية الصهاريجيكون املقطع العرضي   ١-٣-٣-٧-٦
. مثل الـضغط التـصميمي     ١,٣تصمم أوعية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار ال يقل عن              ٢-٣-٣-٧-٦

يج القيم الدنيا لضغط التشغيل األقصى املسموح به اليت يـنص عليهـا توجيـه               ويؤخذ يف االعتبار يف تصميم أوعية الصهار      
ويولـى اهتمام للمتطلبات الدنيا    .  لكل غاز مسيل غري مربد على حدة يزمع نقله         ٦-٢-٥-٢-٤ يف   T50الصهاريج النقالة   

  .٤-٣-٧-٦ املبينة يف ،لسمك جدار وعاء الصهريج بالنسبة هلذه األوعية
قـوة  ( حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مـضمونة          خضوع الفوالذ اليت تتميز بنقطة      ع أنوا حالةيف    ٣-٣-٣-٧-٦

سيغما ( الغشائي األويل د اإلجهازال يتجاو )ألنواع الفوالذ األوستنييت يف املائة ١، عموماً، أو قوة صمود  يف املائة٠,٢صمود 
σ( يف وعاء الصهريج مقاومة إجهاد (Re) يا أو مقاومة شد دن ٠,٧٥(Rm) أيهما أقل، عند ضغط االختبار، حيث، ٠,٥٠:  

Re  =     عحالـة أنـوا    أو يف     يف املائة،  ٠,٢، أو قوة صمود     ٢مم/مقاومة االجهاد بوحدات نيوتن 
  يف املائة؛ ١الفوالذ األوستنييت قوة صمود 

Rm  =  ٢مم/أدىن مقاومة شد بوحدات نيوتن.  
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ويف . م الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمـادة          اليت تستخدم هي القي    Rm و Reقيم  تكون    ١-٣-٣-٣-٧-٦
دما عن   يف املائة  ١٥ احملددة وفقاً ملعايري املادة حىت       Rmو Re     ل حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيم الدنيا        

 ملوافقة  Rm و Reمعايري للفوالذ املعين، ختضع قيم      ويف حالة عدم وجود     . شهادة فحص املادة  تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف       
  . السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها

 بناء أوعية الـصهاريج      يف ٠,٨٥على   Re/Rm  النسبة تزيد فيها ال يسمح باستخدام أنواع الفوالذ اليت         ٢-٣-٣-٣-٧-٦
  . ي القيم املبينة يف شهادة فحص املادة اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هRm وReوتكون قيم . امللحومة

    نسبتها املئويـة  عند االنكسار، ال تقلباستطالةتتميز أنواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج          ٣-٣-٣-٣-٧-٦
  .لألنواع األخرى يف املائة ٢٠وألنواع الفوالذ الدقيق احلبيبات  يف املائة ١٦  قدرهمع حد أدىن مطلق ،Rm/000 10عن 
 بزوايـا   ألغراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى لأللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد               ٤-٣-٣-٣-٧-٦

 الدائمة عند االنكسار على عينات اختبار ذات مقطع عرضي مـستطيل            االستطالةوتقاس  .  على اجتاه الدلفنة   )بالعرض( قائمة
  . مم٥٠ ه طولمقياس، باستخدام ISO 6892:1998 ملقاييس، رقما لتوحيد ةالدولياملنظمة عيار ملوفقاً 
   جلدار وعاء الصهريجأدىن مسك  ٤-٣-٧-٦
  : ما يليباالستناد إىل السمك األكرب و لوعاء الصهريج هأدىن مسككون ي  ١-٤-٣-٧-٦

  ؛٤-٣-٧-٦ وفقاً لالشتراطات الواردة يف أدىن مسك حمدد  )أ(
  ألوعية الضغط، مبا يف ذلك االشتراطات الواردة       ةملعتمد ا للمدونة وفقاً   وأدىن مسك حمدد    )ب(

  .٣- ٣- ٧- ٦يف 
   األجزاء األسطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصهاريج اليت ال يتجاوز           كقل مس يال    ٢- ٤- ٣- ٧- ٦

ية اليت يتجاوز   قل مسك األوع  يوال  . لفوالذ املستخدم من ا  ما يكافئه  مم من الفوالذ املرجعي أو       ٥متر، عن    ١,٨٠قطرها  
  .  الفوالذ املستخدممن كافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي٦متر عن  ١,٨٠قطرها 

 مـم  ٤قل مسك وعاء الصهريج يف األجزاء األسطوانية منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن             يال    ٣-٤-٣-٧-٦
  .أياً كانت مادة بناء الوعاء

   احملدد للفـوالذ املرجعـي     املكافئ للسمك ني مسك أنواع الفوالذ األخرى      تستخدم املعادلة التالية لتعي     ٤-٤-٣-٧-٦
  :٢-٤-٣-٧-٦يف 

  
  :حيث  

e1  =  ؛)مم( يف الفوالذ املستخدم السمك املكافئ الالزم  
eo  =  ؛٢-٤-٣-٧-٦لفوالذ املرجعي، املبني يف ل )مم( أدىن مسك  

Rm1  =   ؛)٣-٣-٣-٧-٦انظر (م  للفوالذ املستخد)٢مم/نيوتن(مقاومة الشد الدنيا املضمونة  
A1  =  للفوالذ املستخدم وفقـاً للمعـايري   )نسبة مئوية( الدنيا املضمونة عند االنكسار    االستطالة 

  .الوطنية أو الدولية

3
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كـون  يو. ٣- ٤- ٣- ٧- ٦ إىل   ١- ٤- ٣- ٧- ٦قل مسك اجلدار بأي حال عن القيم املبينة يف          يال    ٥- ٤- ٣- ٧- ٦
هذا السمك  كون  يو. ٣- ٤- ٣- ٧- ٦  إىل ١- ٤- ٣- ٧- ٦املبني يف   نحو  وعاء الصهريج على ال   جلميع أجزاء   أدىن مسك   

  .غري شامل ألي مساح للتآكل
   ال يلزم إجراء حساب باستخدام املعادلة املبينـة        )١-٣-٧-٦انظر  (يف حالة استخدام الفوالذ الطري        ٦-٤-٣-٧-٦

  .٤-٤-٣-٧-٦يف 
طـراف بـاجلزء األسـطواين مـن        اختالف مفاجئ يف مسك اللوح عند اتـصال األ        حيدث  ال  جيب أ   ٧-٤-٣-٧-٦

  .الصهريج وعاء
   التشغيلمعدات  ٥-٣-٧-٦
وعندما يسمح  . ترتب وسائل التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو العطب أثناء املناولة والنقل               ١-٥-٣-٧-٦

مبثل هذه احلركـة دون     ت املعدات حبيث تسمح     ب احلماية والوعاء باحلركة النسبية بني اجملموعات الفرعية، تث        إطارالربط بني   
 والـصمام  )جتاويف األنابيب، وسائل اإلغـالق ( تركيبات التفريغ اخلارجية  ىمحتو. احتمال حدوث عطب ألجزاء التشغيل    

من وسائل املـلء    ؤوت. ) قص ِقطَععلى سبيل املثال استخدام     (احلابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية          
  . قصدعن غري وأي أغطية واقية ضد فتحها )شفاه أو السدادات امللولبةمبا يف ذلك ال(والتفريغ 

يف أوعية الصهاريج النقالة، باستثناء فتحات وسـائل         مم   ١,٥مجيع الفتحات اليت يتجاوز قطرها      تزود    ٢-٥-٣-٧-٦
 ومركبـة ة   مستقل إغالقثالث وسائل    مبا ال يقل عن      ختفيف الضغط، وفتحات الفحص وفتحات صمامات الصرف املغلقة،       

ة، والثانية صمام حابس    مكافئعلى التوايل، األوىل منها عبارة عن صمام حابس داخلي أو صمام قطع التدفق الزائد أو وسيلة                 
  .ةكافئ أو وسيلة مسطامية والثالثة شفة ،خارجي

ه صمام حبيث يكـون مقعـد     هذا ال  بصمام تصريف للفائض، يركب      عندما يكون صهريج نقال مزوداً      ١-٢-٥-٣-٧-٦
، حبيث يظل الصمام فعاالً يف داخل وعاء الصهريج أو داخل شفة ملحومة أو تكون تركيباته مصممة، يف حالة تركيبه خارجياً

 أوتوماتياً عند بلوغ التدفق املقدر الـذي حـدده   غلقويتم اختيار وتركيب صمامات قطع التدفق الزائد حبيث ت   . الصدمحالة  
 لتدفق أكرب من التـدفق املقـدر        كافية ه املؤدية إىل مثل هذا الصمام أو اخلارجة من        ابعوالتووتكون سعة التوصيالت    . الصانع

  .لصمام قطع التدفق الزائد
 هـي  صمام حابس داخلي، والوسيلة الثانيـة        هيتكون وسيلة اإليقاف األوىل لفتحات امللء والتفريغ          ٣-٥-٣-٧-٦

  . تفريغ وملء الوصول إليه على كل أنبوبةيسهلصمام حابس يوضع يف مكان 
 مللء وتفريغ الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة          يف حالة وجود فتحات يف القاع       ٤-٥-٣-٧-٦

 يكون الصمام احلابس الداخلي عبارة عن وسـيلة أمـان سـريعة     أو مواد كيميائية حتت الضغط،  أو مسية /غري مربدة هلوبة و   
وباستثناء .  به ة حركة غري مقصودة للصهريج النقال أثناء امللء أو التفريغ أو إحاطة النريان             يف حالة أي   اإلغالق تغلق أوتوماتياً  
  . لتر، ميكن تشغيل هذه الوسيلة بالتحكم من بعد١ ٠٠٠ سعتها تتجاوزال  الصهاريج النقالة اليت

عية الصهاريج فتحـات    ضافة إىل فتحات امللء والتفريغ ومعادلة ضغط الغاز، جيوز أن تكون يف أو            باإل  ٥-٥-٣-٧-٦
ملحومـة   وتركب التوصيالت الالزمة هلذه األجهزة يف صـمامات       . ميكن أن تركب فيها مقاييس وترمومترات ومانومترات      

  .تكون توصيالت ملولبة يف الوعاءأن مناسبة أو جتاويف ال 
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للتمكني مـن   تزّود مجيع الصهاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسب                ٦-٥-٣-٧-٦
  .صالح داخل الصهريججراء فحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الصيانة واإلإ
  . بقدر اإلمكان عملياًجتمع التركيبات اخلارجية معاً  ٧-٥-٣-٧-٦
  .وظيفة كل منهاعالمة تبني  على مجيع التوصيالت املركبة على الصهريج النقال عتوض  ٨-٥-٣-٧-٦
 لتحمل ضغط مقدر ال يقل عـن ضـغط   غالق حابس أو أية وسيلة أخرى لإل      كل صمام  بىنييصمم و   ٩-٥-٣-٧-٦

 مجيع الصمامات   إغالقويكون  . التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل            
ت احلابسة األخرى يكون الوضـع     وللصماما.  يف اجتاه حركة عقارب الساعة     الدوارة اليدوية قبضة  ال بتحريكاحلابسة امللولبة   

  . وتصمم مجيع الصمامات احلابسة حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد.واجتاه اإلغالق مبيناً بوضوح) املفتوح واملغلق(
تصمم وتبىن وتركب التوصيالت األنبوبية حبيث ميكن جتنب خطر عطبها بسبب التمدد واالنكمـاش                ١٠-٥-٣-٧-٦

. مصنوعة مـن مـادة معدنيـة مناسـبة        نبوبية  األوتكون مجيع التوصيالت    . يكية واالهتزازات احلراريني، والصدمات امليكان  
  .وتستخدم وصالت األنابيب امللحومة حيثما أمكن

 حلاماً معدنياً قوياً بـنفس      تلحمالوصالت يف األنابيب النحاسية أو      والزنك  النحاس  بسبيكة من   تلحم    ١١-٥-٣-٧-٦
متانة األنابيب كما قد حيدث     من  وال تقلل الوصالت    . س٥٢٥º عن   هبذه السبيكة د اللحام   وال تقل درجة انصهار موا    . القدر

  .عند قطع سن اللوالب
ال يقل ضغط االنفجار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن أربعـة أمثـال ضـغط                   ١٢-٥-٣-٧-٦

ه الصهريج أثناء اخلدمة بفعل مضخة  ـغط الذي قد يتعرض ل    التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو أربعة أمثال الض         
  .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(أو وسيلة أخرى 

  .تستخدم املعادن الطروقة يف بناء الصمامات وامللحقات  ١٣-٥-٣-٧-٦
  فتحات القاع  ٦-٣-٧-٦
عندما يـبني توجيـه     و .لقاعلة غري مربدة معينة يف صهاريج نقالة هبا فتحات يف ا          ال تنقل غازات مسيَّ     ١-٦-٣-٧-٦

تكون هناك فتحات حتت مستوى   أن فتحات القاع حمظورة، فإنه ال٦-٢-٥-٢-٤ املنصوص عليه يف T50الصهاريج النقالة 
  .السائل يف وعاء الصهريج عند ملئه إىل أقصى حد ملء مسموح به

  وسائل ختفيف الضغط  ٧-٣-٧-٦
وتنفـتح وسـائل   . لتخفيف الضغط من النوع احململ بنـابض يزود كل صهريج نقال بوسيلة أو أكثر    ١-٧-٣-٧-٦

تكون مفتوحة بالكامل عند ضغط يعادل و عند ضغط ال يقل عن ضغط التشغيل األقصى املسموح به       ختفيف الضغط أوتوماتياً  
 يف  ١٠  هذه الوسائل بعد التفريغ قريباً من ضغط ال يقل عـن           غلقوت. من ضغط التشغيل األقصى املسموح به      يف املائة    ١١٠
وتكون وسائل ختفيف الضغط من     . حتت الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ وتظل مغلقة يف مجيع الضغوط األدىن من ذلك             املائة  

مة غري املركبة على التوايل مع وسيلة وال يسمح باستخدام األقراص القِص. السائلمتّور نوع يقاوم القوى الدينامية، مبا يف ذلك    
  .ختفيف ضغط حمملة بنابض
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تصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب الغاز، أو تكّون أي ضـغط                    ٢-٧-٣-٧-٦
  .زائد خطر

ددة يف توجيه الصهاريج    احمل ،الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة غري مربدة معينة           ٣-٧-٣-٧-٦
ومـا مل   . ودة بوسيلة لتخفيف الضغط توافق عليها السلطة املختصة       ، تكون مز  ٦-٢-٥-٢-٤ املنصوص عليه يف     T50النقالة  

ه مزوداً بوسيلة لتخفيف الضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع احلمولـة، فإنـه        ـيكن الصهريج النقال يف اخلدمة املخصصة ل      
لذي يقع بني القـرص     ويزود احليز ا  . يتعني أن تتضمن وسيلة األمان قرصاً قصماً يسبق وسيلة لتخفيف الضغط حمملة بنابض            

 القرص أو   متزقكشف  بويسمح هذا الترتيب    . القصم ووسيلة ختفيف الضغط مبانومتر لقياس الضغط أو مؤشر دليلي مناسب          
 بنسبة  زيدمسي ي ا عند ضغط    ةص القصم اقر األ تتمزقو. الثقب أو التسريب الذي ميكن أن يسبب قصور وسيلة ختفيف الضغط          

  .به وسيلة التخفيفميز ريغ الذي تتضغط بدء التف يف املائة على ١٠
ـ ـيف حالة الصهاريج النقالة املتعددة األغراض، تنفتح وسائل ختفيف الـضغ     ٤-٧-٣-٧-٦    الـضغط املـبني  دط عن

  . للغاز الذي يتميز بأعلى ضغط أقصى مسموح به بني الغازات اليت يسمح بنقلها يف الصهريج النقال١-٧-٣-٧-٦يف 
  ائل ختفيف الضغطوسمعدل التصريف يف   ٨-٣-٧-٦
 يـاً لصهريج النقال كاف  باالكاملة  النريان   التصريف اجملمع لوسائل التخفيف يف حالة إحاطة         معدلكون  ي  ١-٨-٣-٧-٦

من ضغط التشغيل األقصى املـسموح    يف املائة    ١٢٠ حبيث ال يتجاوز     )مبا يف ذلك التراكم   (لوقف الضغط يف وعاء الصهريج      
 املوصى به بالكامل، ويف حالة الـصهاريج النقالـة          معدل التصريف ملة بنابض لبلوغ    وتستخدم وسائل ختفيف ضغط حم    . به

 تصريف من   معدل التصريف اجملمع لوسائل ختفيف الضغط على أساس الغاز الذي يتطلب أعلى             معدلدد  حياملتعددة األغراض   
  .بني الغازات اليت يسمح بنقلها يف الصهاريج النقالة

  فـرادى   جمموع ميثل ذيمجايل املطلوب لوسائل التخفيف ال    عدل اال  لتعيني امل  )٤(التاليةلة  تستخدم املعاد   ١-١-٨-٣-٧-٦
  : جلميع الوسائل املستخدمةعدالتامل

  
  :حيث

Q  =             يف الظـروف    )ثانية/٣م(احلد األدىن املطلوب ملعدل تصريف اهلواء باألمتار املكعبة يف الثانية 
  ؛)كلفن ٢٧٣(س º بار ودرجة حرارة صفر ١ضغط : القياسية

F  =  معامل قيمته كما يلي:  
    ١ = F؛ ألوعية الصهاريج غري املعزولة  
    F = U(649-t)/13.6 لألوعية املعزولة  
 ـــــــــــــــ

أما . ثرياً من درجة احلرارة يف ظروف التراكم      ال تنطبق هذه املعادلة إال على الغازات املسيلة غري املربدة اليت تكون درجاهتا احلرجة أعلى ك                 )٤(
 تـصريف   معدليف حساب   تراعى  لغازات اليت تكون درجاهتا احلرجة قريبة أو أقل من درجة احلرارة يف ظروف التراكم، فإنه                يف حالة ا  

-CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards انظر على سبيل املثال(وسائل ختفيف الضغط خصائص الغاز احلرارية الدينامية 

Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".( 
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  :حيث ٠,٢٥ بأي حال أقل من ال تكونولكن     
U  =        عنـد  ١-كلفـن  ٢-مط  كيلـووا املوصلية احلرارية للمادة العازلة، بوحدات 

٣٨º؛س  
t  =      سيل غري املربد أثناء امللء      درجة احلرارة الفعلية للغاز امل)º؛ وعندما تكون   )س

  :س١٥º = t لتكن ،هذه الدرجـة غري معروفة
العـزل    املبينة أعاله ألوعية الصهاريج املعزولة شـريطة أن يكـون  Fوميكن استخدام قيمة      

  ؛٢-١-٨-٣-٧-٦مستوفياً لالشتراطات املبينة يف 
A  =  متار املربعة؛املساحة اخلارجية الكلية لوعاء الصهريج باأل  
Z  =         عندما يكون هذا املعامل غري معروف، لتكن       (معامل االنضغاط الغازي يف حالة التراكم

Z=  ؛)١,٠  
T  =       درجة احلرارة املطلقة بالكلفن)ºفوق مستوى وسائل ختفيف الضغط يف حالـة         )٢٧٣+س 

  التراكم؛
L  =  تراكم؛كغ يف حالة ال/احلرارة الكامنة لتبخري السائل بوحدات كيلوجول  

M  =  الوزن اجلزيئي للغاز املنصرف؛  
C  =   كدالة للنسبة إحدى املعادالت التالية ثابت يشتق منkالنوعيةة للحرار .  

  
  :حيث

cp  احلرارة النوعية عند ضغط ثابت؛  
cv  احلرارة النوعية عند حجم ثابت.  

  : k > 1 وعندما تكون
  

  : غري معروفة kأو=k   1وعندما تكون   
  

 2.7183لثابت الرياضي  هي اeحيث   
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  : من اجلدول التايلCوميكن أخذ قيمة   
K C K C K C 

١,٠٠  
١,٠٢  
١,٠٤  
١,٠٦  
١,٠٨  
١,١٠  
١,١٢  
١,١٤  
١,١٦  
١,١٨  
١,٢٠  
١,٢٢  
١,٢٤  

٠,٦٠٧  
٠,٦١١  
٠,٦١٥  
٠,٦٢٠  
٠,٦٢٤  
٠,٦٢٨  
٠,٦٣٣  
٠,٦٣٧  
٠,٦٤١  
٠,٦٤٥  
٠,٦٤٩  
٠,٦٥٢  
٠,٦٥٦  

١,٢٦  
١,٢٨  
١,٣٠  
١,٣٢  
١,٣٤  
١,٣٦  
١,٣٨  
١,٤٠  
١,٤٢  
١,٤٤  
١,٤٦  
١,٤٨  
١,٥٠  

٠,٦٦٠  
٠,٦٦٤  
٠,٦٦٧  
٠,٦٧١  
٠,٦٧٤  
٠,٦٧٨  
٠,٦٨١  
٠,٦٨٥  
٠,٦٨٨  
٠,٦٩١  
٠,٦٩٥  
٠,٦٩٨  
٠,٧٠١  

١,٥٢  
١,٥٤  
١,٥٦  
١,٥٨  
١,٦٠  
١,٦٢  
١,٦٤  
١,٦٦  
١,٦٨  
١,٧٠  
٢,٠٠  
٢,٢٠  

٠,٧٠٤  
٠,٧٠٧  
٠,٧١٠  
٠,٧١٣  
٠,٧١٦  
٠,٧١٩  
٠,٧٢٢  
٠,٧٢٥  
٠,٧٢٨  
٠,٧٣١  
٠,٧٧٠  
٠,٧٩٣  

 التنفيس ملوافقة الـسلطة املختـصة أو اهليئـة       معدل العزل املستخدمة ألغراض تقليل      اتمنظومختضع    ٢-١-٨-٣-٧-٦
  : العزل املعتمدة هلذا الغرضمنظوماتويف مجيع احلاالت، تستوىف الشروط التالية يف . املخوَّلة من قبلها

  س؛٦٤٩ºأن تظل فعالة يف مجيع درجات احلرارة حىت   )أ(
  .س أو أعلى٧٠٠ºتغلف مبادة درجة انصهارها و  )ب(

  وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط  ٩-٣-٧-٦
  :توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي  ١-٩-٣-٧-٦

   اليت يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛)بار أو كيلوباسكال(قيمة الضغط   )أ(
  ؛ابضوسائل احململة بنعند ضغط التصريف للاملسموح به للتفاوت  احلد األقصى  )ب(
  درجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛  )ج(
  ؛)ث/٣م( املقـدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسية من اهلواء يف الثانية معدل التصريف  )د(
ختفيف الضغط احململة بنابض أو األقـراص القـصمة          للتصريف لوسيلة  مساحة املقطع العرضي    )ه(

  ؛)٢مم(باملليمترات املربعة 
  :عملياًذلك وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن 

  . الصلةياسم الصانع ورقم الكتالوج ذ  )و(
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 لتوحيـد   ةالدولي  املنظمة بني على وسائل ختفيف الضغط وفقاً ملعيار      يي  ذ املقدر ال  معدل التصريف دد  حي  ٢-٩-٣-٧-٦
  .ISO 4126-7:2004عيار رقم  وامل،ISO 4126-1:2004 ، رقماملقاييس

  توصيالت وسائل ختفيف الضغط  ١٠-٣-٧-٦
وسائل ختفيف الضغط كافياً مبا يسمح مبرور التصريف املطلوب بال عـائق إىل             توصيالت  يكون حجم     ١-١٠-٣-٧-٦

داً وال يركب أي صمام حابس بني وعاء الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال حيثما يكون الـصهريج مـزو                 . وسيلة األمان 
 تكون الصمامات احلابسة اليت ختدم وسائل التصريف العاملـة          حيثمابوسائل مزدوجة ألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى و       

 بنظام إحكام جيعل وسيلة واحدة على األقل من         فيما بينها بالفعل حمكمة يف وضع مفتوح أو تكون الصمامات احلابسة متصلة           
وال يكون هنـاك أي     . ٨-٣-٧-٦رار وقادرة على استيفاء املتطلبات الواردة يف        الوسائل املزدوجة يف وضع التشغيل باستم     

 أو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من وعاء الصهريج إىل تلك وسيلة تنفيس فتحة تؤدي إىل   ة يف أي  عائق
، يف حالة اسـتخدامها، البخـار أو    أو األنابيب اخلارجة من خمارج وسائل ختفيف الضغط   وسائل التنفيس وتصرف  . الوسيلة

  .التخفيفالسوائل املنصرفة يف اجلو دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل 
  موضع وسائل ختفيف الضغط  ١١-٣-٧-٦
يكون مدخل أية وسيلة لتخفيف الضغط يف قمة وعاء الصهريج يف وضع أقرب ما ميكن عمليـاً مـن                     ١-١١-٣-٧-٦

وتقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط حتت ظروف امللء األقصى يف حيـز البخـار يف                .  للوعاء املركز الطويل والعرضي  
 املسيلة غري املربدة اللهوبـة  ويف حالة الغازات. الوعاء وتكون الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق          

ويسمح باستخدام وسائل واقيـة     .  جتعله يتالمس مع الوعاء    يكون البخار املنطلق موجهاً بعيداً عن وعاء الصهريج بطريقة ال         
  .خفيفحترف مسار البخار شريطة أال خيفض ذلك من السعة املطلوبة لوسيلة الت

 وحلماية الوسائل   املخوَّلنيتتخذ ترتيبات لوضع وسائل ختفيف الضغط بعيداً عن متناول األشخاص غري              ٢-١١-٣-٧-٦
 . النقالمن العطب يف حالة انقالب الصهريج

  القياسأجهزة  ١٢-٣-٧-٦

ال تـستخدم   و.  للقيـاس  بأجهزة، فإنه يتعني أن يكون مزوداً       كتلةما مل يكن مزمعاً ملء الصهريج النقال بال         ١-١٢-٣-٧-٦
 .أجهزة حتديد املنسوب الزجاجية أو أجهزة القياس املصنوعة من مواد هشة أخرى إذا كانت تتالمس مباشرة مع حمتويات الصهريج

  الرفع والتثبيتومرابط ، احلمايةأطردعائم الصهاريج النقالة، و  ١٣-٣-٧-٦

وتؤخذ يف االعتبار يف هذا     . تصمم الصهاريج النقالة وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل             ١-١٣-٣-٧-٦
 أو مزالـق ويسمح بتركيب . ١٠-٢-٣-٧-٦ وعامل األمان املبني يف    ٩-٢-٣-٧-٦اجلانب من التصميم القوى املبينة يف       

 .أطر أو محاالت أو تركيبات مماثلة أخرى

 ووسائل  )خلإمثل احلماالت، واألطر،    (يتعني أال يسبب جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم الصهريج            ٢-١٣-٣-٧-٦
ثبيت دائمة علـى    وتركب وسائل رفع وت   . رفع الصهريج النقال وتثبيته إجهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء وعاء الصهريج            

يفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها يف ألواح التقوية املوجودة على الـصهريج               و .مجيع الصهاريج النقالة  
 .عند نقط التدعيم
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 .تراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم واألطر  ٣-١٣-٣-٧-٦

 جزءا  الشوكيةوتكون وسائل إغالق مناشب الروافع      . ةيوكيكون باإلمكان إغالق مناشب الروافع الش       ٤-١٣-٣-٧-٦
ة قابلة لإلغـالق يف الـصهاريج       يوال يلزم وجود مناشب للروافع الشوك     . أو مربوطة به بصفة دائمة    دائماً من هيكل احلماية     

 : متراً شريطة٣,٦٥النقالة اليت ال يتجاوز طوهلا 

 بنـصال  بصورة جيدة من خطر االصطدام       أن يكون وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات حممياً         )أ(
  ة؛يالرافعة الشوك

 . عن نصف الطول األقصى للصهريج النقالالشوكيةأال تقل املسافة بني مراكز مناشب الروافع و  )ب(

 أوعية الصهاريج   ىمحت،  ٣-٢-٢-٤ يف   هو مبني عندما ال تكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل حسبما            ٥-١٣-٣-٧-٦
 التركيبات اخلارجيـة حبيـث   ىمحتو. تشغيل من العطب الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب             ومعدات ال 

 :وتتضمن أمثلة احلماية. يستبعد انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق تركيباته

تكون من استخدام قضبان طولية حلماية وعاء الصهريج احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، اليت قد ت  )أ(
 من اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛

 تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبـت         ميكن أن محاية الصهريج النقال من االنقالب، اليت         )ب(
 ؛عرب هيكل احلماية

 ؛إطار أو  تتكون من مصّدميكن أناحلماية من الصدم اخللفي، اليت   )ج(

ية وعاء الصهريج من العطب بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام هيكل للحماية تنطبـق              محا  )د(
  .ISO 1496-3:1995 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةمعيارعليه مواصفات 

  اعتماد التصميم  ١٤-٣-٧-٦
ل تصميم جديد لصهريج تصدر السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها شهادة اعتماد للتصميم لك      ١- ١٤- ٣- ٧- ٦

ـ   من قبلد هذه الشهادة بأن الصهريج النقال قد فحص    فيوت. نقال ه ـ تلك السلطة، وأنه مناسب للغـرض املخـصص ل
املبني يف  T50 توجيه الصهاريج النقالة  األحكام اخلاصة بالغازات املبينة يفوحيثما يناسب،ويستويف اشتراطات هذا الفصل، 

وعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صـاحلة للمجموعـة              نتاج جمم إوعند  . ٦- ٢- ٥- ٢- ٤
ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، والغازات املسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء        . كلها

، أي أراضـيها المة الدولة اليت منح االعتمـاد يف      ويتكون رقم االعتماد من العالمة املميزة أو ع       . الصهريج ورقم االعتماد  
ـ ا املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا بشأن حركة املرور على الطـرق                 نظام العالمة املميزة لالستخدام يف     ةلعام

التصميم وجيوز استخدام اعتماد    . ٢- ١- ٧- ٦وتذكر يف الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقاً للفقرة         . ، ورقم التسجيل  ١٩٦٨
باستخدام نفس تقنيات الصنع ومـزودة       العتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالسمك نفسه           

 .اثلةبنفس الدعائم وبوسائل إغالق وملحقات مم

 املعلومـات التاليـة     ،يتضمن تقرير اختبار النموذج األويل، الذي يقدم للحصول على اعتماد التصميم            ٢-١٤-٣-٧-٦
 :األقل على
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 ، رقم  لتوحيد املقاييس  ة الدولي  املنظمة  احلماية  املنطبق، املبني يف معيار      إطارنتائج اختبار     )أ(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛٣-١٥-٣-٧-٦نتائج الفحص األويل واالختبار الواردين يف و  )ب(

  .حني ينطبق ،١-١٥-٣-٧-٦نتائج اختبار الصدم الوارد يف و  )ج(
 الفحص واالختبار  ١٥-٣-٧-٦

ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سالمة احلاويات            ١-١٥-٣-٧-٦
)CSC( ،منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدم الطويل الدينامي املبني بإخضاع، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح ١٩٧٢ 

  .٤١زء الرابع، الفرع يف دليل االختبارات واملعايري، اجل
الفحـص  ( معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمـرة األوىل           وأجزاءيفحص وخيترب وعاء الصهريج       ٢-١٥-٣-٧-٦

 مع فحص   ) سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     ( وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز مخس سنوات          )البدئيانواالختبار  
 يف منتصف الفترة بني الفحص واالختبـار الـدوريني   ) سنة٢,٥ ر الدوريان كلالفحص واالختبا (واختبار دوريني وسطيني    

وينفذ فحص واختبار   . هـ أشهر من التاريخ احملدد ل     ٣ سنة خالل    ٢,٥كل  وميكن تنفيذ الفحص واالختبار     .  سنوات ٥ كل
 .٧-١٥-٣-٧-٦استثنائيان بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريني إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب 

 للصهريج النقال مراجعة خلصائص التصميم، وفحـصاً داخليـاً          البدئيانيتضمن الفحص واالختبار      ٣- ١٥- ٣- ٧- ٦
 املقرر نقلها فيه، واختباراً للضغطللغازات املسيلة غري املربدة وخارجياً للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب 

وميكن إجراء اختبار الضغط كاختبار هيدرويل أو باستخدام        . ٢- ٣- ٣- ٧- ٦ للفقرة   باإلشارة إىل اختبارات الضغط وفقاً    
وقبل تشغيل الصهريج النقال للمرة األوىل، جيـرى        . سائل أو غاز آخر مبوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها           

وبعد إجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج       .  واختبار للتشغيل السليم جلميع وسائل التشغيل      ملنع التسرب أيضاً اختبار   
فحص مجيع اللحامات اليت تتعرض ملستوى      تو. منع التسرب  على حدة، ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من          وتركيباته كال 

فـوق  باملوجـات   ، باستخدام التصوير باألشعة، أو االختبار       البدئيإجهاد كامل يف وعاء الصهريج، وذلك أثناء االختبار         
 .وال ينطبق ذلك على الغالف .، أو طريقة اختبار غري معطب مناسبة أخرىةصوتيال

 سنوات فحصاً داخلياً وخارجياً، وكقاعدة عامة اختبـاراً         ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل        ٤-١٥-٣-٧-٦
تقييم موثوق حلالـة الـصهريج      وال يرتع التغليف والعزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر الالزم إلجراء             . للضغط اهليدرويل 

منـع   بعد التجميع للتحقق مـن       اً على حدة، ختترب مع    كالوبعد إجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته         . النقال
 .لتسربا

سنة، على األقل، فحصاً داخلياً وخارجيـاً للـصهريج          ٢,٥ يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل      ٥-١٥-٣-٧-٦
 واختبـاراً   ملنع التـسرب   املتوخى نقلها فيه، واختباراً      للغازات املسيلة غري املربدة   مع إيالء االعتبار الواجب     النقال وتركيباته   

وال يرتع الغالف أو العزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقـدر املطلـوب       . للتحقق من التشغيل السليم جلميع معدات التشغيل      
لنقل غاز مسيل غري مربد واحد، ميكن االستغناء عن         املخصصة  صهاريج النقالة   ولل. لعمل تقييم موثوق حلالة الصهريج النقال     

 سنة أو االستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو طرائق فحص تقررها السلطة املختصة أو               ٢,٥ الفحص الداخلي الدوري كل   
 .اهليئة املخوَّلة من قبلها
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 ٥اريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني كـل  ال يعبأ الصهريج النقال أو يعرض للنقل بعد ت       ٦-١٥-٣-٧-٦
غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ انتهاء صالحية آخر            . ٢-١٥-٣-٧-٦سنوات على النحو املنصوص عليه يف       

كن وباإلضافة إىل ذلك، مي   . فحص واختبار خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار              
 :نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني يف احلاالت التالية

  ؛لءبعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو االختبار التايل قبل إعادة امل  )أ(
ا مل  م،فترة ال تتجاوز ستة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دورينيخالل  و  )ب(

توافق السلطة املختصة على غري ذلك، من أجل السماح بإعادة البضائع اخلطرة للتخلص منها أو    
 .ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. إعادة استخدامها بطريقة سليمة

 أو  طوبةمعيكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقال مساحات              ٧-١٥-٣-٧-٦
ويعتمد مدى الفحص واالختبار    . متآكلة، أو تسريب، أو حاالت أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال              

 على األقل عناصـر الفحـص        ذلك ويتضمن. االستثنائيني على حجم العطب أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال          
  .٥-١٥-٣-٧-٦  سنة وفقاً للفقرة٢,٥ واالختبار الدوريني كل

 :تكفل الفحوص الداخلية واخلارجية ما يلي  ٨-١٥-٣-٧-٦

فحص وعاء الصهريج لكشف النقر أو التآكل أو الربي، أو االنبعاجات أو التشوهات أو عيوب   )أ(
  اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب ميكن أن جتعل وعاء الصهريج غري مأمون للنقل؛

 املتآكلة،  املواضع، لكشف   اياالتربيد، واحلش / التسخني ومنظومةات،  ، والصمام نابيبفحص األ و  )ب(
والعيوب، وغريها من املظاهر، مبا يف ذلك التسريب، اليت ميكن أن جتعل الصهريج النقال غـري                

  مأمون للتعبئة أو التفريغ أو النقل؛
 أغطية  التحقق من تشغيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسريب عند            و  )ج(

  فتحات الدخول أو احلشايا؛
 أو  ذات شـفة   أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أية توصـيلة           للرباغي شدوضع بدائل أو    و  )د(

  ؛سطاميةشفة 
التأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي عطـب أو     و  )ه(

وسائل اإلغالق من بعد والـصمامات احلابـسة         وُتشغَّل. عيب ميكن أن مينع تشغيلها العادي     
  ؛سالمة أدائهالتأكد من ل ،ذاتية اإلغالقال

التأكد من وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسهولة قراءهتا وأهنا تتفق مع              و  )و(
  ات املنطبقة؛طاالشترا

 .ةقبولريج النقال م احلماية والدعائم وترتيبات رفع الصهإطارالتأكد من أن حالة و  )ز(
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   ٤-١٥-٣-٧-٦ و ٣-١٥-٣-٧-٦ و ١-١٥-٣-٧-٦تنفذ الفحوص واالختبـارات املبينـة يف          ٩-١٥-٣-٧-٦
وعندما .  أو يشهد عليها خبري معتمد لدى السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها             ٧-١٥-٣-٧-٦ و ٥-١٥-٣-٧-٦و

أن يكون ضغط االختبار هو املبني على لوحة البيانات املثبتة علـى            يكون اختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار، يتعني         
 . أو املعداتألنابيبفحص الصهريج النقال وهو حتت الضغط لكشف أي تسريب يف وعاء الصهريج أو ايو. الصهريج النقال

يج، خيـضع  كون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهر    تيف مجيع احلاالت اليت       ١٠-١٥-٣-٧-٦
 لبنـاء  تاستخدماليت وعية الضغط املدونة املعتمدة ألهذا العمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها، مع مراعاة     

 .وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد انتهاء العمل. وعاء الصهريج

ون، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت يتم تصحيحه          عند اكتشاف دليل على أي مظهر غري مأم         ١١-١٥-٣-٧-٦
 .وإعادة إجراء االختبار عليه واجتياز االختبار

 وضع العالمات  ١٦-٣-٧-٦

ت بصورة دائمة على الصهريج النقال يف       توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبّ           ١-١٦-٣-٧-٦
 تثبيت اللوحة بصورة دائمـة      ، ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال     وإذا تعذّر، . امكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصه     

وتبني على اللوحة   . وعية الضغط املدونة املعتمدة أل  قتضيها  تعلى وعاء الصهريج، توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت           
  .كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى

  املعلومات عن املالك  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  '١'    

  املعلومات عن الصنع  )ب(
  ؛بلد الصنع  '١'    
  سنة الصنع؛  '٢'    
  اسم الصانع وعالمته التجارية؛  '٣'    
   الرقم التسلسلي للصانع؛  '٤'    

  املعلومات عن االعتماد  )ج(
  ؛    رمز العبوات حسب نظام األمم املتحدة  '١'

أو أو حاويات السوائب املرنة  لرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوةال يستخدم هذا ا 
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة     الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر        

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦يف الفصل 
  بلد االعتماد؛  '٢'    
  تصميم؛اهليئة املخوَّلة اعتماد ال  '٣'    
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  رقم اعتماد التصميم؛  '٤'    
  ؛)٢-١-٧-٦انظر (يف حال مت اعتماد التصميم وفقا لترتيبات بديلة  "AA"احلرفان   '٥'    
  ؛ا صمم وعاء الصهريج بناء عليهيتالاملدوَّنة املعتمدة بشأن أوعية الضغط   '٦'    

  الضغوط  )د(
  ؛)٢()يلوباسكالكالبار أو البوحدات (ضغط التشغيل األقصى املسموح به   '١'    
  ؛ )٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط االختبار   '٢'    
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ االختبار البدئي للضغط   '٣'    
  عالمة تعرُّف هوية الشاهد على االختبار البدئي للضغط؛  '٤'    
  ؛٢)كيلوباسكالالبار أو البوحدات  ()٥(الضغط التصميمي اخلارجي  '٥'    

  رارة احلدرجات  )ه(
  ؛٢)سº(لدرجات احلرارة التصميمي املدى   '١'    
  ؛٢) سº(درجة احلرارة املرجعية التصميمية   '٢'    

  املواد  )و(
  املعيار املادي؛) مراجع(وعاء الصهريج ومرجع ) مواد(مادة   '١'    
  ؛٢)بالـمم(السمك املكافئ من الفوالذ املرجعي   '٢'    

  السعة  )ز(
  ؛٢)باللتر (س٢٠ºسعة الصهريج املائية عند   '١'    

   واالختبارات الدوريةالفحوص  )ح(
  ؛) سنوات، استثنائي٥ سنة، كل ٢,٥كل (نوع أحدث اختبار دوري   '١'    
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   '٢'    
  )إذا انطبق(ألحدث اختبار دوري  ٢)كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط االختبار   '٣'    
  .ة اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدتهعالمة تعرف هوي  '٤'    

 ـــــــــــــــ

  .الوحدة املستخدمةتبني   )٢(
 .١٠- ٢- ٢- ٧- ٦انظر   )٥(
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  مثال على ملء اللوحة البيانية:  ١-١٦-٣-٧-٦الشكل 
    رقم تسجيل املالك

  معلومات عن الصنع
    بلد الصنع
    سنة الصنع

    الصانع
    الرقم التسلسلي للصانع
  املعلومات عن االعتماد

    بلد االعتماد
      التصميم اعتماداهليئة املخولة 

  )إذا انطبق( "AA"    رقم اعتماد التصميم
    )رمز املدونة املعتمدة ألوعية الضغط(رمز تصميم الوعاء 

  الضغوط
 بار أو كيلوباسكال  ضغط التشغيل األقصى املسموح به

 بار أو كيلوباسكال  ضغط االختبار
   :اهدختم الش  )السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  تاريخ االختبار البدئي للضغط
 بار أو كيلوباسكال  الضغط التصميمي اخلارجي

    درجات احلرارة
  س°       إىل   س°     من     املدى التصميمي لدرجات احلرارة
 س°  درجة احلرارة املرجعية التصميمية

  املواد
الوعـاء ومرجـع    ) مـواد (مادة  

  املعيار املادي) مراجع(
  

 مم السمك املكافئ يف الفوالذ املرجعي
  عةالس

   لتر  س°٢٠سعة الصهريج املائية عند 
  الفحوص واالختبارات الدورية

  تاريخ االختبار نوع االختبار
  ختم الشاهد

  تاريخ االختبار نوع االختبار  )أ(وضغط االختبار
  ختم الشاهد

  )أ(وضغط االختبار

  
  سنة،/رقمان شهر،(

   بار أو كيلوباسكال    )أربعة
 سنة،/شهر، رقمان(

  كيلوباسكالبار أو    )أربعة
                
                

  .ضغط االختبار إذا انطبق  )أ(  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

394 

 إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت  بصورة دائمة  املعلومات التالية  تسجل  ٢- ١٦- ٣- ٧- ٦
  :بإحكام على الصهريج النقال

  لاسم املشّغ
  ااسم الغاز أو الغازات املسيلة غري املربدة املسموح بنقله

   كغـ املسموح به من كل غاز مسيل غري مربد ـــــاألقصى احلمولة وزن
  كغ ــــــ اى املسموح هبو القصةمجاليإل االكتلة

   كغــــــ الوزن الفارغ
  .٦-٢-٥-٢-٤توجيه بشأن الصهريج النقال متسق مع 

 .٥جلزء افيما يتعلق بتعيني هوية الغازات املسيلة غري املربدة املنقولة، انظر أيضاً   :مالحظة

، تكتب علـى اللوحـة البيانيـة        البحار  ُعرض إذا كان الصهريج النقال مصمماً ومعتمداً للمناولة يف         ٣-١٦-٣-٧-٦
  ."OFFSHORE PORTABLE TANK"" صهريج نقال حبري"اخلارجية عبارة 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املربدة  ٤-٧-٦

  تعاريف  ١-٤-٧-٦
  :لفرعألغراض هذا ا  

 الوقت الذي ينقضي منذ استقرار حالة امللء األولية إىل أن يرتفع الضغط بفعل الدفق احلـراري إىل أدىن                   يعين زمن االحتباس 
   ختفيف الضغط؛)وسائل(ضغط حمدد لوسيلة 

 لعزل؛ امنظومة الغطاء العازل اخلارجي أو التغليف الذي قد يكون جزءاً من يعين الغالف

 يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال              الذي ختباراال يعين منع التسرب اختبار  
 من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٩٠ال يقل عن 

ء الـصهريج يف وضـع       عند قمة وعا   يعين الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به       به   ضغط التشغيل األقصى املسموح   
  والتفريغ؛لءالتشغيل، مبا يف ذلك أعلى ضغط فعال أثناء امل

  جمموع الوزن الفارغ للصهريج النقال وأثقل محل يرخص بنقله فيه؛تعين اهب ى املسموحو القصةمجاليإل االكتلة

 درجـة  )أبـرد (ج وال تتجاوز أدىن  درجة احلرارة املستخدمة لتصميم وبناء وعاء الصهري      تعين التصميميةدرجة احلرارة الدنيا    
  . والتفريغ والنقلملء احملتويات أثناء الظروف العادية لل)درجة حرارة التشغيل(حرارة 

 لتراً ومـزود مبعـدات التـشغيل        ٤٥٠ سعته   تتجاوز  الذي عزول حرارياً املتعدد الوسائط   املصهريج  ال يعين الصهريج النقال 
وتفريغه بـدون فـصل معداتـه       مللئه  ويكون الصهريج النقال صاحلاً     . لة املربدة ت املسيَّ  اهليكلية الالزمة لنقل الغازا    عداتوامل

ويـصمم بالدرجـة األوىل     . ويكون مزوداً بوسائل توازن خارج وعاء الصهريج، وميكن رفعه عندما يكون ممتلئـاً            . اهليكلية
ـ  .  لتسهيل املناولـة امليكانيكيـة     ابعتو ووسائل تثبيت أو     مبزالقبة نقل أو سفينة ويكون مزوداً        على مركَ  تحميلهل  دخلوال ت
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وأسطوانات ،   واحلاويات الوسيطة  ، الصهرجيية، واخلزانات غري املعدنية    ية احلديد ك وعربات السك  ،الشاحنات الصهرجيية الربية  
  تعريف الصهاريج النقالة؛يف ،الغاز واألوعية الكبرية للغازات

 ؛ يف املائة٢٧ واستطالة عند االنكسار تبلغ ٢مم/ نيوتن٣٧٠ة شد تبلغ  له مقاوم الذيفوالذال يعين الفوالذ املرجعي

، مبـا يف ذلـك الفتحـات        لغاز املسيل املربد املتوخى نقله    على ا  اجلزء من الصهريج النقال الذي حيتوي        يعين وعاء الصهريج 
  ولكنه ال يشمل معدات التشغيل أو التجهيزات اهليكلية اخلارجية؛،ووسائل إغالقها

 ؛ احلراري والعزل وأجهزة تكييف الضغط، والتربيد أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمانتعين  التشغيلمعدات

  وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛تعين ات اهليكليةعدامل

 :يتكون عادة منالذي تركيب ال يعين الصهريج

 )أوعيـة ( أو أكثر من أوعية الصهاريج الداخلية حيث يكون احليز بـني وعـاء               غالف وواحد   )أ(
  للعزل احلراري؛ يشتمل على منظومة  وقد )تفريغ اهلواءعزل ب( من اهلواء اًالصهريج والغالف مفرغ

رغـوة  (  صـلبة  غالف ووعاء صهرجيي داخلي تفصل بينهما طبقة من مادة عازلة للحرارة          أو    )ب(
 ؛)مثالً صلبة

  أقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط؛يعين االختبارضغط 

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء  ٢-٤-٧-٦

ـ      مدونة معتمدة تصمم أوعية الصهاريج وتبىن وفقاً الشتراطات         ١-٢-٤-٧-٦  الـسلطة   ا ألوعية الضغط تعتـرف هب
وميكن اسـتخدام   .  معدنية مالئمة للتشكيل وتصنع األغلفة من الفوالذ       وتصنع أوعية الصهاريج واألغلفة من مواد     . املختصة

 والدعائم بني وعاء الصهريج والغالف، شريطة أن تثبت كفاية خصائصها عند درجة احلـرارة               املرابطمواد غري معدنية لصنع     
دم لصنع األوعية واألغلفة امللحومـة إال  وال تستخ. وتستويف املواد من حيث املبدأ املعايري الوطنية أو الدولية . التصميميةالدنيا  

يلزم إجراء معاجلة حرارية مناسبة ألوعيـة       و.  تكفل أماناً كامالً   حبيث اللحامات مبهارة    تنفذو. مادة ثبتت قابليتها للحام متاماً    
. ضـت للحـرارة    اليت تعر  املواضع عندما تقتضي عمليات الصنع أو املواد ذلك، لضمان املتانة الكافية للحام ويف              ،الصهاريج

 يف االعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتقصف         التصميميةولدى اختبار مادة الصنع، تؤخذ درجة احلرارة الدنيا         
 زال تتجاو ويف حالة استخدام الفوالذ الدقيق احلبيبات       .  ومقاومة الصدم  ، والتشقق االجهادي الناشئ عن التآكل     ،اهليدروجيين

 تبعـاً   ٢مـم / نيـوتن  ٧٢٥ والقيمة املضمونة للحد األعلى ملقاومة الـشد         ٢مم/ نيوتن ٤٦٠ جهادقاومة اإل القيمة املضمونة مل  
 .وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قد ينقل فيها. ملواصفات املادة

قال، مبـا يف ذلـك التركيبـات        يكون متوافقاً مع الغاز املسيل املربد املنقول أي جزء من الصهريج الن             ٢-٢-٤-٧-٦
  . الغاز املسيل املربد املنقول هذا معمس، اليت ميكن أن يتوقع عادة أن تتالشايا واألنابيبواحل

 .بالفعل الغلفاين أن يؤدي إىل عطب إذ من شأنه، املختلفة املعادن تالمسجيب جتنب   ٣-٢-٤-٧-٦

وُيحمـى العـزل   .  الصهريج مبواد عازلة فعالة)ألوعية(يشمل نظام العزل احلراري تغطية كاملة لوعاء        ٤-٢-٤-٧-٦
 .اخلارجي بغالف ملنع تسرب الرطوبة وحدوث أي عطب يف ظروف النقل العادية
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ز عندما يكون الغالف مغلقاً حبيث يكون مانعاً لتسرب الغاز، تركب وسيلة ملنع تراكم أي ضغط يف حّي  ٥-٢-٤-٧-٦
 .العزل

س عنـد   ١٨٢º توخى استخدامها لنقل غازات مسيلة مربدة درجة غلياهنا أقل من         الصهاريج النقالة امل    ٦-٢-٤-٧-٦
مواد قد تتفاعل مع األكسجني أو األجواء الغنية باألكسجني بطريقة خطـرة، عنـدما              على   توي حت جيب أال الضغط اجلوي،   

 . احتمال تالمس مع األكسجني أو سوائل غنية باألكسجنيمعتوجد يف أجزاء العزل احلراري 

 .ال تتدهور حالة املواد العازلة أثناء اخلدمة على حنو مفرطيتعني أ  ٧-٢-٤-٧-٦

 . نقله يف صهريج نقالتوخىحيدد زمن احتباس مرجعي لكل غاز مسيل مربد ي  ٨-٢-٤-٧-٦

  :حيدد زمن االحتباس املرجعي بطريقة تقرها السلطة املختصة على أساس ما يلي  ١-٨-٢-٤-٧-٦
  ؛٢-٨-٢-٤-٧-٦لفقرة  ليت حتدد وفقاً  نظام العزل، الفعالية  )أ(
   ختفيف الضغط؛)وسائل( وسيلة من أجل اشتغالالضغط األدىن احملدد   )ب(
  ظروف امللء األولية؛  )ج(
  س؛٣٠º درجة حرارة حميطة مفترضة  )د(
 .اخلصائص الفيزيائية للغاز املسيل املربد املتوخى نقله  )ه(

 باختبار نوع الصهريج النقال وفقاً إلجراءات تقرهـا         )ط احلراري بالوا  الدفق( نظام العزل    فعاليةحتدد    ٢-٨-٢-٤-٧-٦
 :ا يليويتكون هذا االختبار مم. السلطة املختصة

 حيث يقاس فقدان الغاز املسيل املربد على مدى         )مثل الضغط اجلوي  (اختبار حتت ضغط ثابت       )أ(
 مدة زمنية حمددة؛ 

 .ع يف الضغط على مدى مدة زمنية حمددة حيث يقاس االرتفامنظومة مغلقةأو اختبار   )ب(

وعند إجراء أي من االختبـارين      . وعند إجراء اختبار الضغط الثابت، تراعى االختالفات يف الضغط اجلوي           
 .س٣٠ºي ـوه ن القيمة املرجعية املفترضة لدرجة حرارة احمليطعجترى تصحيحات ألي اختالف يف درجة حرارة احمليط 

 .٧-٣-٢-٤تباس الفعلي قبل كل رحلة، انظر لتحديد زمن االح  :مالحظة

 ١٠٠  عـن  ،مزدوج اجلدار  ،بتفريغ اهلواء معزول  صهريج  اخلارجي لغالف   التصميمي  ال يقل الضغط      ٩-٢-٤-٧-٦
 ٢٠٠يقـل عـن      ضغط اهنيار حرج حمسوب ال    ل أو   املعتمدة ةتقنيال للمدونة حمسوباً وفقاً    ،مانومتري)  بار ١(كيلوباسكال  
 إدراج الدعامات الداخلية واخلارجية يف حساب قدرة الغالف على مقاومة الـضغط             وزوجي. مانومتري) ر با ٢(كيلوباسكال  

 .اخلارجي

 .ثبيت مناسبة للرفع والتومبرابطتصمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاعدة مأمونة أثناء النقل   ١٠-٢-٤-٧-٦

األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلها واألمحال االستاتية       تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على         ١١-٢-٤-٧-٦
ويوضح التصميم . والدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات الصهاريج

 .املتوقع للصهريج النقالأنه قد أخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال طوال العمر 
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، قادرة على امتـصاص القـوى    حتت أثقل محولة مسموح هبا    تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها،        ١٢-٢-٤-٧-٦
 : بصورة منفصلة فعلهااالستاتية التالية عند تطبيق

ـ       ة مضروب ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى  ضعف  : يف اجتاه السري    )أ( ن  يف التـسارع النـاتج ع
  ؛)١()g( اجلاذبية

عندما يكـون   ( ااملسموح هب قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى     : قائمة على اجتاه السري   بزوايا  أفقياً  و  )ب(
 املسموح  الكتلة اإلمجالية القصوى   لضعفاجتاه السري غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية         

  ؛)١()g( يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ة مضروب)اهب
اتج عن نـ مضروبة يف التسارع ال  ااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى    قيمة  : فوق إىل   ياًوعمود  )ج(

  ؛)١()g(ة ـاجلاذبي
مجايل احلمولة، مبا يف ذلـك      إ( ااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى     ضعف:  إىل حتت  وعمودياً  )د(

(g) يف التسارع الناتج عن اجلاذبيةة، مضروب)تأثري اجلاذبية
)١(.  

  : يراعى عامل األمان على النحو التايل،١٢-٢-٤-٧-٦ كل قوة من القوى املذكورة يف  فعلحتت  ١٣-٢-٤-٧-٦
بالنـسبة   ١,٥  قيمته  حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان     خضوعملواد اليت تتميز بنقطة     يف حالة ا    )أ(

 املضمونة؛اخلضوع ملقاومة 

 ١,٥  قيمتـه   بوضوح، يراعى عامل أمـان      حمددة خضوعملواد اليت ال تتميز بنقطة       يف حالة ا   أو  )ب(
 الفـوالذ   عحالة أنوا يف    يف املائة  ١وبقيمة  ،   يف املائة  ٠,٢  املضمونة بقيمة  لقوة الصمود بالنسبة  

  .األوستنييت
ويف .  أو قوة الصمود هي القيم اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية للمادة            خلضوعتكون قيم مقاومة ا     ١٤-٢-٤-٧-٦

 بنسبة ةملعايري املاد أو قوة الصمود وفقاً ضوعام أنواع الفوالذ األوستنييت ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة ملقاومة اخلحالة استخد 
ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن املعين، . عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة فحص املادة يف املائة ١٥تصل إىل 

  .أو قوة الصمود املستخدمة ملوافقة السلطة املختصة ضوعختضع قيمة مقاومة اخل
 يكـون باإلمكـان     ، أن نقل غـازات مـسيلة مـربدة هلوبـة        املعدَّة ل  ، الصهاريج النقالة  ُيفترض يف   ١٥-٢-٤-٧-٦

 .كهربائياً هاتأريض

 يممعايري التصم  ٣-٤-٧-٦

  .يكون املقطع العرضي ألوعية الصهاريج مستديراً  ١-٣-٤-٧-٦
أمثال ضغط التشغيل األقصى  ١,٣ وعية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار ال يقل عن   تصمم أ   ٢-٣-٤-٧-٦

أمثال جمموع ضغط التـشغيل      ١,٣ ال يقل ضغط االختبار عن    بتفريغ اهلواء    الصهاريج املعزولة    ةحالة أوعي ويف  . املسموح به 
)  بـار ٣( كيلوباسـكال  ٣٠٠عـن   أي حالوال يقل ضغط االختبار ب. ) بار١( كيلوباسكال   ١٠٠واألقصى املسموح به    

 .٧-٤-٤-٧-٦ إىل ٢-٤-٤-٧-٦ جلدار الوعاء، املبينة يف أدىن مسك الشتراطات اهتمام ىلويو. مانومتري

 ـــــــــــــــ

  .٢ث/م ٩,٨١ = gألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية    )١(
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 قـوة صـمود  ( حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة       خضوع نقطة   ُتبديملعادن اليت   يف حالة ا    ٣-٣-٤-٧-٦
يف وعـاء  ) σ سيغما( األويل ء إجهاد الغشازال يتجاو ،)ألنواع الفوالذ األوستنييت املائة  يف١، عموماً، أو   يف املائة  ٠,٢ بقيمة

  :حيث، ، أيهما أقل، عند ضغط االختبار٠,٥٠ (Rm)  بقيمةأو مقاومة شد دنيا ٠,٧٥ (Re) خضوع بقيمةالصهريج مقاومة 
Re  =    يف  ١  بقيمـة  أوة   يف املائ  ٠,٢  بقيمة ، أو قوة صمود   ٢مم/ بوحدات نيوتن  اخلضوعمقاومة 

  ؛أنواع الفوالذ األوستنييت يف حالة املائة
Rm  =  ٢مم/أدىن مقاومة شد بوحدات نيوتن. 

ويف .  اليت تستخدم هي القيم الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمـادة             Rm و Re قيمتكون    ١-٣-٣-٤-٧-٦
 يف املائة   ١٥ احملددة وفقاً ملعايري املادة حىت       Rm و Re لعاملني   ل لقيم الدنيا حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة ا       

 ملوافقة السلطة   Rm و Re ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع قيم        . ثبات قيم أعلى يف شهادة فحص املادة      إعند  
  .املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها

يف بناء أوعية الـصهاريج      ٠,٨٥على   Re/Rm نسبةال فيها   يداع الفوالذ اليت تز   ال يسمح باستخدام أنو     ٢-٣-٣-٤-٧-٦
 . اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وRe وتكون قيم. امللحومة

نكسار، بالنسبة  عند االباستطالةتتميز أنواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج  جيب أن   ٣- ٣- ٣- ٤-٧-٦
 يف املائة ٢٠واع الفوالذ الدقيق احلبيبات وألن يف املائة ١٦  قيمتهد أدىن مطلقـ مع حRm/000 10 املئوية، ال تقل عن
 عند باستطالةيتميز األلومنيوم وسبائك األلومنيوم اليت تستخدم يف بناء أوعية الصهاريج جيب أن و. لألنواع األخرى

 . يف املائة١٢  قيمتهحد أدىن مطلقمع  000/6Rm 10 عن ال تقل ،يةالنسبة املئوب ،االنكسار

 أللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد       يف حالة ا  ألغراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى          ٤-٣-٣-٤-٧-٦
ات اختبار ذات مقطـع عرضـي        الدائمة عند االنكسار على عين     االستطالةوتقاس  .  على اجتاه الدلفنة   )بالعرض( بزوايا قائمة 

  . مم٥٠ ه طولمقياسباستخدام ، ISO 6892:1998 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةمستطيل وفقاً ملعيار
  جلدار وعاء الصهريجأدىن مسك  ٤-٤-٧-٦

 :يلي بني مااألكرب و السمك  لوعاء الصهريج هأدىن مسككون ي  ١-٤-٤-٧-٦

   ؛٧-٤-٤-٧-٦  إىل٢-٤-٤-٧-٦طات الواردة يف وفقاً لالشتراأدىن مسك حمدد   )أ(
 ألوعية الضغط، مبا يف ذلك االشتراطات الواردة للمدونة املعتمدة وفقاً أو أدىن مسك حمدد  )ب(

  .٣- ٤- ٧- ٦يف 
 مم من الفوالذ املرجعي     ٥ متر عن    ١,٨٠وعية الصهاريج اليت ال يتجاوز قطرها       أل  اجلدار قل مسك يال    ٢-٤-٤-٧-٦

مم من الفوالذ املرجعي     ٦ متر عن    ١,٨٠ ألوعية اليت يتجاوز قطرها   ل  اجلدار قل مسك يوال  .  املعدن املستخدم  يف ما يكافئه أو  
 . يف املعدن املستخدمكافئهأو ما ي

 مـم مـن     ٣عن    م ١,٨٠  اليت ال يتجاوز قطرها    بالتفريغأوعية الصهاريج املعزولة     قل مسك جدار  ال ي   ٣-٤-٤-٧-٦
 متراً فإن مسـك جـدارها       ١,٨٠ أما أوعية الصهاريج اليت يتجاوز قطرها     .  يف املعدن املستخدم   فئهكاالفوالذ املرجعي أو ما ي    

 .املعدن املستخدم يف كافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي٤قل عن ي ال
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 ألدىن مسك  مطابقاً جدار الصهريج    ك، يكون جمموع مسك الغالف ومس     التفريغب لصهاريج املعزولة اخبصوص    ٤-٤-٤-٧-٦
 .٣-٤-٤-٧-٦  الفقرة  مبني يفأدىن مسكقل مسك جدار وعاء الصهريج نفسه عن ي، على أال ٢-٤-٤-٧-٦مبني يف 

 . مم أياً كانت مادة بناء الوعاء٣قل مسك وعاء الصهريج عن يال   ٥-٤-٤-٧-٦

 كـل  لفوالذ املرجعي يفا املطلوب من لسمكل أنواع املعادن األخرى      املكافئ من  سمكُيحدد ال   ٦- ٤- ٤- ٧- ٦
  :، باستعمال املعادلة التالية٣- ٤- ٤- ٧- ٦ و٢- ٤- ٤- ٧- ٦ من

 

  :حيث
1e  =   ؛)مم( املعدن املستخدم منالسمك املكافئ الالزم  
0e  =  ؛٣-٤-٤-٧-٦و ٢-٤-٤-٧-٦بني يف امل الفوالذ املرجعي، من )مم( أدىن مسك  
1Rm  =   ؛)٣-٣-٤-٧-٦ انظر( للمعدن املستخدم )٢مم/نيوتن(مقاومة الشد الدنيا املضمونة  
1A  =    للمعدن املستخدم وفقاً للمعـايري      )نسبة مئوية  (الدنيا املضمونة عند االنكسار   االستطالة 

 .الوطنية أو الدولية

أدىن كـون   ي، و ٥-٤-٤-٧-٦ إىل   ١-٤-٤-٧-٦قل مسك اجلدار بأي حال عن القيم املبينة يف          يال    ٧-٤-٤-٧-٦
ويكون هذا السمك غري شامل     . ٦-٤-٤-٧-٦  إىل ١-٤-٤-٧-٦جلميع أجزاء وعاء الصهريج على النحو املبني يف         مسك  

  .ألي مساح للتآكل
 اللوح عند اتـصال األطـراف بـاجلزء األسـطواين مـن             ك اختالف مفاجئ يف مس    حيدثال  جيب أ   ٨-٤-٤-٧-٦

  .الصهريج وعاء
   التشغيلمعدات  ٥-٤-٧-٦
وعندما يسمح  . اء املناولة والنقل  ترتب وسائل التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو العطب أثن             ١-٥-٤-٧-٦

 حبركة نسبية، تثبت املعدات حبيث تسمح مبثل هـذه احلركـة دون              أو بني الوعاء والغالف     احلماية والوعاء  إطارالربط بني   
 والـصمام  )جتاويف األنابيب، وسائل اإلغـالق ( تركيبات التفريغ اخلارجية  ىمحتو. احتمال حدوث عطب ألجزاء التشغيل    

 وسائل امللء   وتؤمن. ) قص ِقطَعاستخدام  ب ،على سبيل املثال  (خلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية         احلابس الدا 
  . قصدعن غري وأي أغطية واقية ضد فتحها ) أو السدادات امللولبة السطاميةمبا يف ذلك الشفاه(والتفريغ 

 مبـا   ،نقل الغازات املسيلة املربدة اللهوبة    لخدمة   املست ، وتفريغ يف الصهاريج النقالة    ملءكل فتحة   تزود    ٢-٥-٤-٧-٦
 الغـالف،  إىل األوىل صمام حابس يقع أقرب ما ميكن عمليـاً    : مستقلة ومركبة على التوايل    إغالقيقل عن ثالث وسائل      ال

ع الـسريع   الغالف من النو  إىل األقرب   إلغالقوتكون وسيلة ا  . مكافئة أو وسيلة    سطاميةوالثانية صمام حابس، والثالثة شفة      
. اإلغالق، الذي يغلق أوتوماتياً يف حالة احلركة غري املقصودة للصهريج النقال أثناء التعبئة أو التفريغ أو اإلحاطـة بـالنريان                   

  .تشغيل هذه الوسيلة بالتحكم من بعدأن يكون باإلمكان  أيضاً وجيب
 ،نقل الغازات املسيلة املربدة غري اللهوبـة      ل املستخدمة   ، وتفريغ يف الصهاريج النقالة    ملءكل فتحة   تزود    ٣-٥-٤-٧-٦

 األوىل صمام حابس يقـع أقـرب        ؛ومركبتني على التوايل  كل منهما عن األخرى      مستقلتني   ،غالقبوسيلتني على األقل لإل   
  .مكافئة أو وسيلة سطامية الغالف، والثانية شفة إىلميكن عملياً  ما
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 منتجات سائلة، يلزم توفري      فيها ميكن أن حتتجز  وها من الطرفني     األنابيب اليت ميكن إغالق    ِقطع يف حالة   ٤-٥-٤-٧-٦
  .طريقة لتخفيف الضغط أوتوماتياً ملنع تكوين ضغط مفرط داخل األنابيب

  .بفتحة إلجراء الفحص  إىل تزويدهابتفريغ اهلواءالصهاريج املعزولة ال حتتاج   ٥-٥-٤-٧-٦
  .ان عملياًجتمع التركيبات اخلارجية معاً بقدر اإلمك  ٦-٥-٤-٧-٦
  . على مجيع التوصيالت املركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منهابّينت  ٧-٥-٤-٧-٦
 لتحمل ضغط مقدر ال يقل عـن ضـغط   غالق كل صمام حابس أو أية وسيلة أخرى لإل       يبىن و صممي  ٨-٥-٤-٧-٦

 مجيع الصمامات   إغالقويكون  .  النقل  مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء      ،التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج     
وتصمم مجيع الصمامات احلابـسة حبيـث       .  يف اجتاه حركة عقارب الساعة     الدوارة اليدوية قبضة  ال بتحريكاحلابسة امللولبة   

  .ميكن فتحها عن غري قصد ال
الوحـدة   الضغط، تزود وصالت السائل والبخار املؤدية إىل تلـك           لتوليديف حالة استخدام وحدات       ٩-٥-٤-٧-٦

  .بصمام أقرب ما ميكن عملياً من الغالف ملنع فقدان احملتويات يف حالة حدوث عطب يف وحدة تزايد الضغط
تصمم التوصيالت األنبوبية وتبىن وتركب حبيث ميكن جتنب خطر عطبها بسبب التمدد واالنكماش   ١٠- ٥- ٤- ٧- ٦

وملنع التسريب  . التوصيالت األنبوبية من مادة مناسبة    وتصنع مجيع   . ، والصدمات واالهتزازات امليكانيكية   بفعل احلرارة 
بسبب احلرارة، ال تستخدم بني الغالف والوصلة املؤدية إىل أول صمام يف أي خمرج سوى أنابيب ووصالت فوالذيـة                   

ألخرى وتلحم الوصالت األنبوبية ا   . وتقر السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة طريقة ربط الصمام هبذه التوصيلة          . ملحومة
  .عند االقتضاء

 حلاماً معدنياً قوياً بـنفس      تلحم أو    والزنك، النحاسبسبيكة من   لحم الوصالت يف األنابيب النحاسية      ُت  ١١-٥-٤-٧-٦
وال تقلل الوصالت من متانة األنابيب كما قد حيدث         . س٥٢٥º عن   هبذه السبيكة وال تقل درجة انصهار مواد اللحام       . القدر

  . اللوالبأسنانعند قطع 
  . خبصائص وافية عند أدىن درجة حرارة تشغيل للصهريج النقالوتوابعهاتتميز مواد الصمامات   ١٢-٥-٤-٧-٦
ربعـة أمثـال ضـغط      أال يقل ضغط االنفجار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن              ١٣-٥-٤-٧-٦

ه الصهريج أثناء اخلدمة بفعل مضخة  ـالذي قد يتعرض ل   ربعة أمثال الضغط    أالتشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو        
  .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(أو وسيلة أخرى 

  وسائل ختفيف الضغط  ٦-٤-٧-٦
وتنفتح . يزود كل وعاء صهريج بوسيلتني مستقلتني على األقل لتخفيف الضغط من النوع احململ بنابض  ١-٦-٤-٧-٦

 بالكامـل عنـد ضـغط      به، وتفتح  ال يقل عن ضغط التشغيل األقصى املسموح       عند ضغط    وسائل ختفيف الضغط أوتوماتياً   
 يف  ١٠ ضغط ال يقل عن      عند هذه الوسائل بعد التفريغ      غلقوت. من ضغط التشغيل األقصى املسموح به      يف املائة    ١١٠ يعادل
كون وسائل ختفيف الـضغط     وت.  مجيع الضغوط األدىن من ذلك     عند وتظل مغلقة    ،حتت الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ     املائة  

  .السائلر  مبا يف ذلك متّو،من نوع يقاوم القوى الدينامية
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 باإلضافة إىل ،دروجني مزودةيلغازات املسيلة املربدة غري اللهوبة واهلنقل اجيوز أن تكون أوعية صهاريج    ٢-٦-٤-٧-٦
ـ  احململة بنابض علختفيف الضغط بالتوازي مع وسائل  مركّـبة   بأقراص قصمة    ،ذلك  ٢-٧-٤-٧-٦ي ـى النحو املـبني ف
  .٣-٧-٤-٧-٦و
 وتكـوين أي ضـغط      ، وتسرب الغاز  ، مواد غريبة  ةتصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي         ٣-٦-٤-٧-٦

  .خطر زائد
  .وسائل ختفيف الضغط املستخدمةمن قبلها تعتمد السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة   ٤-٦-٤-٧-٦
  ومعايرهتا سائل ختفيف الضغطومعدل التصريف يف   ٧-٤-٧-٦
مـن العـزل يف    يف املائـة  ٢٠ أو فقدان ،التفريغ يف صهريج معزول بتأثري تفريغ اهلواءيف حالة فقدان     ١-٧-٤-٧-٦

 يتجاوز  ملنع أن  اًاجملمع جلميع وسائل ختفيف الضغط املركبة كافي      معدل التصريف   كون  ي، يتعني أن    صلبةصهريج معزول مبواد    
  . من ضغط التشغيل األقصى املسموح به يف املائة١٢٠ داخل وعاء الصهريج )التراكم همبا في(الضغط 

 باستخدام األقـراص    عدل امل ا ميكن بلوغ هذ   ،دروجنيييف حالة الغازات املسيلة املربدة غري اللهوبة واهل         ٢-٧-٤-٧-٦
يساوي ضغط اختبار   ي  ة عند ضغط امس   وتنكسر األقراص القصم  . بالتوازي مع وسائل ختفيف الضغط املطلوبة     املركّبة  القصمة  

  .وعاء الصهريج
كون ي،  صهريج الكاملة بال   النريان  إحاطة مع ٢-٧-٤-٧-٦ و ١-٧-٤-٧-٦حتت الظروف املبينة يف       ٣-٧-٤-٧-٦

  . إلبقاء الضغط يف وعاء الصهريج عند ضغط االختباراًاجملمع جلميع وسائل ختفيف الضغط كافيالتصريف  معدل
ـ  مثبتـة  ملدونـة تقنيـة   املطلوب لوسائل ختفيـف الـضغط وفقـاً         التصريف   معدلسب  حي  ٤-٧-٤-٧-٦  ا تقره

  .)٦(املختصة السلطة
  وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط  ٨-٤-٧-٦
  :توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي  ١-٨-٤-٧-٦

  بدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛ اليت ي)كيلوباسكالالبار أو بوحدات ال(قيمة الضغط   )أ(
  ؛بنابضعند ضغط التصريف للوسائل احململة املسموح به التفاوت   )ب(
  مة؛درجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القِص  )ج(
  ؛)ث/٣م(ن اهلواء يف الثانية ـة مـ املقـدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسيمعدل التصريف  )د(
ختفيف الضغط احململة بنابض واألقـراص القـصمة         لوسيلة  للتصريف   املقطع العرضي مساحة    )ه(

  ؛)٢مم(باملليمترات املربعة 
  :وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن عملياً

  .الصلةذي اسم الصانع ورقم الكتالوج   )و(
 ـــــــــــــــ

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed انظر على سبيل املثال  )٦(

Gases".  
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ـ   املنظمـة  قاً ملعيار  على وسائل ختفيف الضغط وف     املبيَّنر   املقدَّ معدل التصريف دد  حي  ٢-٨-٤-٧-٦  لتوحيـد   ةالدولي
  .ISO 4126-7:2004 واملعيار رقم ،ISO 4126-1:2004  رقماملقاييس

  توصيالت وسائل ختفيف الضغط  ٩-٤-٧-٦
 مبرور التصريف املطلوب بال عـائق       للسماح إىل وسائل ختفيف الضغط كافياً       تيكون حجم التوصيال    ١-٩-٤-٧-٦

 الـصهريج مـزوداً     إذا كان ام حابس بني وعاء الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال          ال يركب أي صم   ف. إىل وسيلة األمان  
الصمامات احلابسة اليت ختدم وسائل التصريف العاملة بالفعـل   وكانت ،بوسائل مزدوجة ألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى     

االشتراطات الواردة  ب استمرار الوفاء يضمن   بنظام إحكام    فيما بينها  الصمامات احلابسة متصلة     إذا كانت أو  مفتوحة بإحكام،   
 أو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قـد يقلـل          وسيلة تنفيس  يف أية فتحة تؤدي إىل       عائقوال يكون هناك أي     . ٧-٤-٧-٦يف  
 أو األنابيب اخلارجة من خمـارج وسـائل   وسائل التنفيس وُيفترض يف. يوقف التدفق من وعاء الصهريج إىل تلك الوسيلة        أو

 دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على ، البخار أو السوائل يف اجلو أن تصرف يف حالة استخدامها،ختفيف الضغط،
  .التخفيفوسائل 

  موضع وسائل ختفيف الضغط  ١٠-٤-٧-٦
 املركز  إىليف أقرب ما ميكن عملياً      و مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط يف قمة وعاء الصهريج           ُتجَعل  ١-١٠-٤-٧-٦

 وتكون  ،الوعاءمن   تقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط يف حيز البخار           ،امللء األقصى يف حالة   و.  للوعاء الطويل والعرضي 
 البخار املنطلـق    يوجَّهلة املربدة   لغازات املسيَّ يف حالة ا  و. الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق        هذه  

ـ          . وعاء ال يالمسبعيداً عن الصهريج بطريقة جتعله ال        ض ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار شريطة أال خيفّ
  .التخفيفوسيلة يف  املطلوبة  التصريفذلك من سعة

 الوسـائل    هذه  وحلماية ، وسائل ختفيف الضغط   ملنع وصول األشخاص غري املخوَّلني إىل     تتخذ ترتيبات     ٢-١٠-٤-٧-٦
  .من العطب يف حالة انقالب الصهريج النقال

   القياسأجهزة  ١١-٤-٧-٦
أو مناسيب  ، فإنه يتعني أن يكون مزوداً جبهاز قياس         بالكتلة ملء الصهريج النقال     يتوخىما مل يكن      ١- ١١- ٤- ٧- ٦

وال تستخدم أجهزة حتديد املنسوب الزجاجية أو أجهزة القياس املصنوعة من مواد هشة أخرى إذا كانت تالمـس                  . أكثر
  .مباشرة حمتويات وعاء الصهريج

  .تفريغ المن أجل مقياس بتوصيلة ه يزود غالف،التفريغ املعزول بأسلوب ،الصهريج النقال  ٢-١١-٤-٧-٦
   الرفع والتثبيتومرابط وأطر احلماية، دعائم الصهاريج النقالة،  ١٢-٤-٧-٦
اجلانب من  يف هذا وتراعى. تصمم الصهاريج النقالة وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل          ١-١٢-٤-٧-٦

ويسمح بتركيب مزالق أو أطـر أو       . ١٣-٢-٤-٧-٦ وعامل األمان املبني يف      ،١٢-٢-٤-٧-٦التصميم القوى املبينة يف     
  .محاالت أو تركيبات مماثلة أخرى

 ووسائل رفع   )خلإمثل احلماالت، واألطر،    (جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم الصهريج       ُيفتَرض يف     ٢-١٢-٤-٧-٦
 رفع وتثبيت دائمـة علـى   مرابطوتركب . قال وتثبيته أال يسبب إجهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء الصهريج          الصهريج الن 
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 ألواح التقوية املوجودة على الصهريج      علىيفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها         و ،مجيع الصهاريج النقالة  
  .عند نقط التدعيم

  .كل البيئي يف تصميم الدعائم واألطرتراعى تأثريات التآ  ٣-١٢-٤-٧-٦
 ة جزءاً يوتكون وسائل إغالق مناشب الروافع الشوك     . ةييكون باإلمكان إغالق مناشب الروافع الشوك       ٤-١٢-٤-٧-٦

ة قابلة لإلغالق يف الصهاريج النقالة      يوال يلزم وجود مناشب للروافع الشوك     .  به بصفة دائمة   ثبتةدائماً من هيكل احلماية أو م     
  :متراً شريطة ٣,٦٥ ال يتجاوز طوهلا اليت

  ة؛يالشوك  وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات بصورة جيدة من خطر االصطدام بنِصال الرافعةمحاية  )أ(
  . عن نصف الطول األقصى للصهريج النقالالشوكيةأال تقل املسافة بني مراكز مناشب الروافع و  )ب(

 أوعية الصهاريج   ىمحت،  ٣-٣-٢-٤ة حممية أثناء النقل حسبما جاء يف        عندما ال تكون الصهاريج النقال      ٥-١٢-٤-٧-٦
 التركيبـات اخلارجيـة   ىمحتو. ومعدات التشغيل من العطب الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب      

  :وتتضمن أمثلة احلماية. تهحبيث يستبعد انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق تركيبا
استخدام قضبان طولية حلماية وعاء الـصهريج  وميكن حتقيقها باحلماية من تأثري الصدم اجلانيب،     )أ(

  من اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛
 حلقات أو قضبان تدعيم تثبت      وميكن حتقيقها باستخدام  محاية الصهريج النقال من االنقالب،        )ب(

  ؛عرب هيكل احلماية
  ؛إطار أو مصّدوميكن حتقيقها باستخدام احلماية من الصدم اخللفي،   )ج(
 تنطبـق عليـه   هيكـل محاية وعاء الصهريج من العطب بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام         )د(

  ؛ISO 1496-3:1995 ، رقم لتوحيد املقاييسةالدولياملنظمة معيار مواصفات 
  .تفريغالنقالب، باستخدام غالف عزل بالمحاية الصهريج النقال من تأثري الصدم أو ا  )ه(

  اعتماد التصميم  ١٣-٤-٧-٦
. تصدر السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها شهادة اعتماد ألي تصميم جديد لـصهريج نقـال                  ١-١٣-٤-٧-٦
ـ  من قبلد هذه الشهادة بأن الصهريج النقال قد فحص         فيوت تويف ه ويـس ـ تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض املخـصص ل

 جمموعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صاحلة للمجموعـة      إنتاجوعند  . اشتراطات هذا الفصل  
ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، والغازات املسيلة املربدة املسموح بنقلها فيه، ومواد . كلها

ويتكون رقم االعتماد من العالمة املميزة أو عالمة الدولة اليت منح االعتماد يف             . غالف ورقم االعتماد  بناء وعاء الصهريج وال   
 بشأن حركة املرور علـى  ١٩٦٨، أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا لعام             أراضيها

وجيوز استخدام اعتماد التـصميم     . ٢-١-٧-٦ رتيبات بديلة وفقاً للفقرة   وتذكر يف الشهادة أي ت    . الطرق، ورقم التسجيل  
ومـزودة  واحـدة    وبالسمك نفسه باستخدام تقنيات صنع       هالعتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من النوع نفس         

  .اثلةدعائم ووسائل إغالق وملحقات ممب
 للحصول على اعتماد التصميم املعلومـات التاليـة         يتضمن تقرير اختبار النموذج األويل، الذي يقدم        ٢-١٣-٤-٧-٦

  :األقل على
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 ، رقـم   لتوحيد املقاييس  ةالدولياملنظمة   املنطبق، احملدد يف معيار      إطار احلماية نتائج اختبار     )أ(
ISO 1496-3:1995؛  

  ؛٣-١٤-٤-٧-٦نتائج الفحص األويل واالختبار الواردين يف و  )ب(
  .نطبقإذا ا ،١-١٤-٤-٧-٦ نتائج اختبار الصدم الوارد يفو  )ج(

  الفحص واالختبار  ١٤-٤-٧-٦
ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سالمة احلاويات            ١-١٤-٤-٧-٦
)CSC(  ،لـدينامي  ، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدم الطـويل ا                ١٩٧٢

  .٤١ الفرع يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، املطلوب
 وبعد  ،)البدئيانالفحص واالختبار   ( قبل تشغيله للمرة األوىل      همعداتكل صهريج نقال و   يفحص وخيترب     ٢-١٤-٤-٧-٦

ار دوريني وسطيني    مع فحص واختب   ) سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     (ذلك على فترات ال تتجاوز مخس سنوات        
وميكن تنفيذ  .  سنوات ٥ يف منتصف الفترة بني الفحص واالختبار الدوريني كل          )سنة ٢,٥الفحص واالختبار الدوريان كل     (

وينفذ فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عـن       . هـ أشهر من التاريخ احملدد ل     ٣سنة خالل    ٢,٥ كلالفحص واالختبار   
  .٧-١٤-٤-٧-٦ إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب تاريخ آخر فحص واختبار دوريني

 للصهريج النقال مراجعة خلصائص التـصميم، وفحـصاً داخليـاً           البدئيانيتضمن الفحص واالختبار      ٣-١٤-٤-٧-٦
  نقلها فيه، واختباراً للـضغط     توخى مع إيالء االعتبار الواجب للغازات املسيلة املربدة امل        ،وخارجياً للصهريج النقال وتركيباته   

 أو باستخدام   ،وميكن إجراء اختبار الضغط كاختبار هيدرويل     . ٢-٣-٤-٧-٦ الواردة يف الفقرة   اختبارات الضغط    سقا مع مت
وقبل تشغيل الصهريج النقال للمرة األوىل، جيرى أيضاً        . سائل أو غاز آخر مبوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها           

وبعد إجراء اختبار الـضغط علـى وعـاء الـصهريج           . غيل السليم جلميع وسائل التشغيل     واختبار للتش  ملنع التسرب اختبار  
إلجهـادات   مجيع اللحامات اليت تتعرض ختضعو. لتسربا منع على حدة، ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من     كال ،وتركيباته
. طريقة أخـرى ب، أو يةفوق الصوتوجات بامل باستخدام التصوير باألشعة، أو     لفحص غري معطب    أثناء االختبار األويل   قصوى

  .وال ينطبق ذلك على الغالف
سنة فحصاً خارجياً للصهريج النقـال       ٢,٥ سنوات وكل    ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل        ٤-١٤-٤-٧-٦

واختباراً للتحقق مـن     ،لتسربملنع ا  مع إيالء االعتبار الواجب للغازات املسيلة املربدة املتوخى نقلها فيه، واختباراً             ،وتركيباته
 يرتع تفريغ اهلواء،ويف حالة الصهاريج غري املعزولة ب. حني ينطبق التفريغ جهازقراءة و ،التشغيل السليم جلميع معدات التشغيل 

 ولكن فقط بالقدر املطلـوب      ، سنوات ٥سنة وكل    ٢,٥ كل   ةالدوري الفحوص واالختبارات الغالف والعزل احلراري أثناء     
  .ثوقتقييم موجراء إل
  حذفت  ٥-١٤-٤-٧-٦
 يعبأ الصهريج النقال أو يعرض للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني                جيوز أن  ال  ٦-١٤-٤-٧-٦

غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل        . ٢-١٤-٤-٧-٦ طبقا ملا هو مطلوب يف الفقرة       سنة، ٢,٥ أو كل     سنوات ٥كل  
. اختبار خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار             تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص و     

  :وباإلضافة إىل ذلك، ميكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني يف احلاالت التالية
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  ؛لءيل قبل إعادة املبعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو االختبار التا  )أ(
فترة ال تتجاوز ستة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبـار دوريـني،               خالل  و  )ب(

ما مل   ،لتخلص منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة      بغرض ا للسماح بإعادة البضائع اخلطرة     
  .نقلويشار إىل هذا االستثناء يف مستند ال. توافق السلطة املختصة على غري ذلك

 معطوبـة يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقال مساحات              ٧-١٤-٤-٧-٦
ويعتمـد مـدى الفحـص      .  أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال          مظاهرمتآكلة، أو تسريب، أو      أو

ويتضمن على األقل عناصر الفحـص  . ر على الصهريج النقالواالختبار االستثنائيني على حجم العطب أو التدهور الذي يظه 
  .٤-١٤-٤-٧-٦سنة وفقاً للفقرة  ٢,٥واالختبار الدوريني كل 

نقـر أو   أي  يكفل الفحص الداخلي أثناء الفحص واالختبار األوليني فحص وعاء الصهريج لكـشف               ٨-١٤-٤-٧-٦
 أي مظاهر أخرى ميكن أن جتعل وعاء الـصهريج غـري        اللحامات أو يف  تآكل أو بري، أو انبعاجات أو تشوهات أو عيوب          

  .مأمون للنقل
  :يكفل الفحص اخلارجي ما يلي  ٩-١٤-٤-٧-٦

 حـسبما ينطبـق،   التربيد   أو   الضغطوجهاَزي تنظيم    ، والصمامات ، اخلارجية نابيبفحص األ   )أ(
، ي مظاهر أخرى، مبا يف ذلك التسريب      أكلة، أو عيوب، أو     آ مت مواضع ة، لكشف أي  اياواحلش

   أو التفريغ أو النقل؛ملءميكن أن جتعل الصهريج النقال غري مأمون لل
  ؛اياشاحلعدم وجود تسريب يف أي أغطية لفتحات الدخول أو والتأكد من   )ب(
 أو شـفة    ذات شفة  توصيلة   ة أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أي       شد الرباغي أو  واستبدال    )ج(

  ؛سطامية
تآكل أو تـشوه أو عطـب أو      أي   وصمامات الطوارئ خالية من      جهزةأالتأكد من أن مجيع     و  )د(

  اإلغالق مـن بعـد     ألجهزةوالتأكد من التشغيل السليم     . عيب ميكن أن مينع تشغيلها العادي     
  ذاتية اإلغالق؛الاحلابسة وللصمامات 

مـن   و ،التأكد من وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسـهولة قراءهتـا            و  )ه(
  شتراطات املنطبقة؛ستيفائها لالا

  .قبولة والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مإطار احلماية،التأكد من أن حالة و  )و(
  ٤-١٤-٤-٧-٦ و ٣-١٤-٤-٧-٦ و ١-١٤-٤-٧-٦ يفتنفذ الفحوص واالختبـارات املبينـة         ١٠-١٤-٤-٧-٦
وعندما . ملختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها أو يشهد عليها خبري معتمد لدى السلطة ا،٧-١٤-٤-٧-٦ و٥-١٤-٤-٧-٦و

 ضغط االختبار على لوحة البيانات املثبتة علـى الـصهريج           إدراجيكون اختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار، يتعني         
  . أو املعداتنابيبفحص الصهريج النقال وهو حتت الضغط لكشف أي تسريب يف وعاء الصهريج أو األيو. النقال

كون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهريج، خيـضع      تيف مجيع احلاالت اليت       ١١-١٤-٤-٧-٦
 لبناء وعاء   املستخدمة ،وعية الضغط أل املدونة املعتمدة هذا العمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها، مع مراعاة             

  .الختبار األصلي بعد انتهاء العملوينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط ا. الصهريج
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اكتشاف دليل على أي مظهر غري مأمون، ال يعاد الصهريج النقال إىل التـشغيل حـىت يـتم               يف حالة     ١٢-١٤-٤-٧-٦
  . االختبارهيحه وإعادة إجراء االختبار عليه واجتيازحتص
  وضع العالمات  ١٥-٤-٧-٦
مة للتآكل تثبت بصورة دائمة على الصهريج النقال يف         توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاو         ١-١٥-٤-٧-٦

 تثبيت اللوحة بصورة دائمـة      ، ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال     وإذا تعذّر، . امكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصه     
 وتبني على اللوحة    .وعية الضغط املدونة املعتمدة أل  قتضيها  تالوعاء على األقل املعلومات اليت      توضع على   على وعاء الصهريج،    

  .كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأي طريقة مماثلة أخرى
   عن املالكاملعلومات  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  '١'    

   عن الصنعاملعلومات  )ب(
  ؛بلد الصنع  '١'    
  سنة الصنع؛  '٢'    
  اسم الصانع وعالمته التجارية؛  '٣'    
   الرقم التسلسلي للصانع؛  '٤'    

   عن االعتماداملعلومات  )ج(

  رمز العبوات حسب نظام األمم املتحدة  '١'
 

  ؛

أو أو حاويات السوائب املرنة  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر 

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦يف الفصل 
  بلد االعتماد؛  '٢'    
  اهليئة املخوَّلة اعتماد التصميم؛  '٣'    
  رقم اعتماد التصميم؛  '٤'    
  ؛)٢-١-٧-٦انظر (يف حال مت اعتماد التصميم وفقاً لترتيبات بديلة  "AA"احلرفان   '٥'    
  ؛اهريج بناء عليه صمم وعاء الصيتالاملدوَّنة املعتمدة بشأن أوعية الضغط   '٦'    

  الضغوط  )د(
  ؛)٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط التشغيل األقصى املسموح به   '١'    
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  ؛ )٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط االختبار   '٢'    
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ االختبار البدئي للضغط   '٣'    
  لضغط؛عالمة تعرُّف هوية الشاهد على االختبار البدئي ل  '٤'    

   احلرارةدرجات  )ه(
  ؛٢)سº(درجة احلرارة التصميمية الدنيا   '١'    

  املواد  ) و(
  املعيار املادي؛) مراجع(وعاء الصهريج ومرجع ) مواد(مادة   '١'    
  ؛٢)بالـمم(السمك املكافئ من الفوالذ املرجعي   '٢'    

  السعة  )ز(
  ؛٢)باللتر (س٢٠ºسعة الصهريج املائية عند   '١'    

  العزل  )ح(
  ؛)حسبما ينطبق" (معزول بالتفريغ"وإما " معزول حراريا"إما   '١'    
  ؛٢)بالواط) (التدفق احلراري(فعالية منظومة العزل   '٢'    

   لكل غاز مسيَّل مربَّد مسموح بنقله يف الصهريج النقال- االحتباس مدة  )ط(
  االسم الكامل للغاز املسيَّل املربَّد؛  '١'    
  ؛٢)باأليام أو الساعات(ية مدة االحتباس املرجع  '٢'    
  ؛٢)بالبار أو الكيلوباسكال(الضغط البدئي   '٣'    
  ؛٢)بالكغ(درجة امللء   '٤'    

   واالختبارات الدوريةالفحوص  )ي(
  ؛) سنوات، استثنائي٥ سنة، كل ٢,٥كل (نوع أحدث اختبار دوري   '١'    
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   '٢'    
  .وية اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدتهعالمة تعرف ه  '٣'    

 ـــــــــــــــ

 .الوحدة املستخدمة تبني  )٢(
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  مثال على ملء اللوحة البيانية:  ١-١٥-٤-٧-٦الشكل 
    رقم تسجيل املالك

  معلومات عن الصنع
    بلد الصنع
    سنة الصنع

    الصانع
    الرقم التسلسلي للصانع
  املعلومات عن االعتماد

    بلد االعتماد
  )إذا انطبق(" AA"    رقم اعتماد التصميم      التصميم داعتمااهليئة املخولة 

    )رمز املدونة املعتمدة ألوعية الضغط(رمز تصميم الوعاء 
  الضغوط

 بار أو كيلوباسكال  ضغط التشغيل األقصى املسموح به
 بار أو كيلوباسكال  ضغط االختبار

   :لشاهدختم ا  )السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  تاريخ االختبار البدئي للضغط
    درجات احلرارة

  س°                                                                                        درجة حرارة التصميم الدنيا 
  املواد
املعيـار  ) مراجع(الوعاء ومرجع   ) مواد(مادة  
  املادي

  

 مم  السمك املكافئ من الفوالذ املرجعي
  السعة

   لتر  س°٢٠املائية عند سعة الصهريج 
  العزل

  )حسبما ينطبق"(أو معزول بالتفريغ" معزول حراريا"
  بالواط    التدفق احلراري
  مدد االحتباس

  درجة امللء  الضغط البدئي  مدة االحتباس املرجعية املّربدة املسّيلة املسموح بنقلها) الغازات(الغاز 
 كغ بار أو كيلوباسكال أيام أو ساعات  
     
     
     
     

  الفحوص واالختبارات الدورية
  ختم الشاهد  تاريخ االختبار  نوع االختبار  ختم الشاهد  تاريخ االختبار نوع االختبار

    )سنة، أربعة/شهر، رقمان(      ) سنة، أربعة/شهر، رقمان(  
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ريج النقال نفسه أو على لوحـة معدنيـة تثبـت           تسجل املعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصه         ٢-١٥-٤-٧-٦
  :بإحكام على الصهريج النقال

  لاسم املالك واملشّغ
  )ومتوسط أدىن درجة حرارة للحمولة(اسم الغاز املسيل املربد املنقول 

  كغ ـــــــــ ا املسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى
  كغ ـــــــــ الوزن الفارغ

  )أو ساعة(يوم  ـــــــــنقول زمن االحتباس الفعلي للغاز امل
  ٦-٢-٥-٢-٤التوجيه اخلاص بشأن الصهاريج النقالة، وفقاً ملا ورد يف 

  .٥اجلزء   انظر أيضاًة، املنقولة املربدة املسيل)الغازات(خبصوص تعرف طبيعة الغاز   :مالحظة
كتب علـى اللوحـة البيانيـة       ، ت البحارُعرض  مصمماً ومعتمداً للمناولة يف     الصهريج النقال   كان  ا  ذإ  ٣-١٥-٤-٧-٦

  "OFFSHORE PORTABLE TANK" "صهريج نقال حبري"اخلارجية عبارة 
اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الغاز املتعددة العناصر املستخدمة يف نقل الغازات   ٥-٧-٦

  غري املربدة
  تعاريف  ١-٥-٧-٦

  :املقطعألغراض هذا   
  بيب أو رزم األسطوانات؛ تعين األسطوانات أو األناالعناصر

 يعين االختبار الذي يستخدم غازاً يعّرض العناصر ومعدات التشغيل يف حاوية الغاز املتعـددة العناصـر                 اختبار منع التسرب  
   يف املائة من ضغط االختبار؛ ٢٠لضغط داخلي فعال ال يقل عن 

  أو تفريغ العناصر؛/ وفتحات ملءإىل  للتوصيليعين جمموعة من األنابيب والصمامات ب َعْشاملَ
   تعين جمموع الكتلة الفارغة حلاوية الغاز املتعددة العناصر وأثقل محل يرخص بنقله فيها؛الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا

  تعين أجهزة القياس ووسائل امللء والتفريغ والتنفيس واألمان؛معدات التشغيل 
  . واحلماية والتوازن اخلارجة عن العناصر تعين وسائل التقوية والتثبيتاملعدات اهليكلية

  االشتراطات العامة للتصميم والبناء  ٢-٥-٧-٦
وحتتوي على وسائل تـوازن     .  دون نزع معداهتا اهليكلية    قابلة مللئها تكون حاوية الغاز املتعددة العناصر        ١-٢-٥-٧-٦

يات الغاز املتعددة العناصر وتبىن بدعامات لتـوفر        وتصمم حاو . خارجة عن العناصر لتوفر السالمة اهليكلية يف املناولة والنقل        
 حمّملـة  رفعها وهي ه رفع حاوية الغاز املتعددة العناصر، مبا في    تفي بغرض  وتثبيترفع  مبرابط  قاعدة مأمونة أثناء النقل، وتزود      

 أو سـنادات  مبزالقزود  أو سفينة، وتمركبة يف حتميلهاوتصمم احلاوية حبيث ميكن . حىت إمجايل كتلتها القصوى املسموح هبا     
  . لتسهيل املناولة امليكانيكيةتوابعأو 
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وتصنَّع وجتهز حبيث تتحمل كل األحوال اليت ستتعرض هلا أثناء           حاويات الغاز املتعددة العناصر   تصمم    ٢-٢-٥-٧-٦
  .ويأخذ التصميم يف االعتبار آثار األمحال الدينامية والكالل. ظروف املناولة والنقل العادية

. ٢-٦ من الفوالذ غري امللحوم، وتبىن وختترب وفقاً للفـصل           حاوية الغاز املتعددة العناصر   تصنع عناصر     ٣-٢-٥-٧-٦
  . التصميميالنمطوتكون كل عناصر حاوية الغاز املتعددة العناصر من نفس 

  :يتستويف عناصر حاوية الغاز املتعددة العناصر وتركيباهتا واألنابيب املركبة فيها ما يل  ٤-٢-٥-٧-٦
  املعيـارين   الغـازات، انظـر  خبصوص(ة مع املـواد املتوخى نقلهـا      ـأن تكون متوافق    )أ(

ISO 11114-1:2012 وISO 11114-2:2000؛ ) اللذين وضعتهما املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  
  .أو أن يكون قد متّ ختميلها بطريقة سليمة أو متت معادلتها بتفاعل كيميائي  )ب(

  .ميكن أن يؤدي إىل عطب بالفعل الغلفاينإذ ، املختلفةعى جتنب تالمس املعادن يرا  ٥-٢-٥-٧-٦
، مبا يف ذلك أية وسائل أو حشايا أو         حاوية الغاز املتعددة العناصر   يراعى أال تؤثر املواد الداخلة يف صنع          ٦-٢-٥-٧-٦

  .، تأثرياً ضاراً يف الغازات املتوخى نقلها يف احلاوية املتعددة العناصرتوابع
حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجـودة بداخلـها           حاويات الغاز املتعددة العناصر   تصمم    ٧-٢-٥-٧-٦

ويثبت . واألمحال االستاتية والدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتوياهتا               
تكرار حدوث هذه األمحال طوال العمر املتوقع للحاويات املتعددة العناصر للغازات           التصميم أن تأثريات الكالل الذي يسببه       

  .قد أخذت يف االعتبار
ووسائل تثبيتها، يف ظروف التحميل األقصى املسموح بـه، ذات   حاويات الغاز املتعددة العناصرتكون    ٨-٢-٥-٧-٦

  :رة منفصلة بصو فعلهاقدرة على امتصاص القوى االستاتية التالية عند تطبيق
 يف التسارع الناتج عن  اًضعف الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا مضروب      : يف اجتاه السري    )أ(

(g)اجلاذبية 
  ؛)١(

عندما يكـون   (قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا       : وأفقياً بزاوية قائمة على اجتاه السري       )ب(
 لضعف الكتلة اإلمجالية القصوى املـسموح    اجتاه السري غري حمدد بوضوح تكون القوى مساوية       

(g) يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ةمضروب) هبا
  ؛)١(

قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا مضروبة يف التسارع الناتج          : فوقوعمودياً إىل     )ج(
(g)عن اجلاذبية 

  ؛)١(
إمجايل احلمولة، مبـا يف     (وح هبا   ضعف قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسم     : حتتوعمودياً إىل     )د(

(g)مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ) ذلك تأثري اجلاذبية
)١(.  

 ـــــــــــــــ

 .٢ث/م ٩,٨١ = gألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية   )١(
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 جهـاد لإل  تعّرضا  القوى املذكورة أعاله، يراعى أال يتجاوز اإلجهاد يف أكثر نقاط العناصر            فعل حتت  ٩-٢-٥-٧-٦
 يف املدونة التقنية أو املعيار التقين الذي تعترف به أو تعتمده            وإما ،١-٢-٢-٦القيم املبينة إما يف املعايري ذات الصلة املبينة يف          

  . املعايري لتلك، إذا مل تكن العناصر قد صممت وبنيت واختربت وفقاً )١-٣-٢-٦انظر (السلطة املختصة يف بلد االستخدام 
 على ووسائل التثبيتهيكل لل، يراعى عامل أمان ٨-٢-٥-٧-٦  يفالقوى املذكورةكل من   فعلحتت  ١٠-٢-٥-٧-٦

  :النحو التايل
 ١,٥  قيمتـه  حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان   خضوعيف حالة أنواع الفوالذ اليت تتميز بنقطة          )أ(

  بالنسبة ملقاومة اخلضوع املضمونة؛ 
  حمددة بوضوح، يراعـى عامـل أمـان        خضوعأو يف حالة أنواع الفوالذ اليت ال تتميز بنقطة            )ب(

 يف املائـة يف حالـة       ١ وبقيمة    يف املائة،  ٠,٢  بقيمة املضمونة قوة الصمود  ل بالنسبة ١,٥ قيمته
  .األوستنييت  أنواع الفوالذ

تـأريض  ، أن تكون مهّيأة ل    نقل غازات هلوبة  ل ، إذا كانت معدَّة   حاويات الغاز املتعددة العناصر    جيب يف   ١١-٢-٥-٧-٦
   .كهربائي

ـ    من حيث كة غري املرغوب فيها     تؤمن عناصر احلاوية بطريقة متنع احلر       ١٢-٢-٥-٧-٦ ز اإلجهـادات    اهليكـل وتركُّ
  .املوضعية الضارة

  معدات التشغيل  ٣-٥-٧-٦
ل معدات التشغيل أو تصمم ملنع العطب الذي قد يترتب على انطالق حمتويات وعاء الضغط أثناء                تشكَّ  ١-٣-٥-٧-٦

والعناصر باحلركة النسبية بني اجملموعات الفرعيـة،       وحني يسمح الربط بني هيكل احلماية       . الظروف العادية للمناولة والنقل   
وحتمى املـشاعب وتركيبـات     . املشتغلةألجزاء  لتثبت املعدات حبيث تسمح مبثل هذه احلركة دون احتمال حدوث عطب            

وتكـون أنابيـب   . والصمامات احلابسة من خطر اللي بفعل القوى اخلارجيـة        ) جتاويف األنابيب، وسائل اإلغالق   (التفريغ  
شعب املؤدية إىل الصمامات احلابسة مرنة مبا يكفي حلماية الصمامات واألنابيب من القص، أو إطالق حمتويـات أوعيـة                   امل

وأي أغطية واقيـة    )  أو السدادات امللولبة    السطامية مبا يف ذلك الشفاه   (ويكون باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريغ       . الضغط
  .ضد فتحها عن غري قصد

ويصمم مشعب الغازات املسيلة    .  بصمام ٣-٢كل عنصر يزمع استخدامه يف نقل غازات الشعبة         يزود    ٢-٣-٥-٧-٦
ويف حالة نقل . إغالقه بإحكام بصمام ميكن وعزل املشعب  حبيث ميكن ملء العناصر كالً على حدة،         ٣-٢ يف الشعبة    درجةامل

  .نها معزول بصمام كل م، لتر٣ ٠٠٠ إىل جمموعات ال تتجاوز  العناصر تقسم١-٢ الشعبةغازات 
على التـوايل يف موقـع      مركبان  صمامان   حاوية الغاز املتعددة العناصر   يوضع يف فتحات ملء وتفريغ        ٣-٣-٥-٧-٦

وميكـن وصـل    . وجيوز أن يكون أحد الصمامات صماماً مانعاً لالرجتاع       . يسهل الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء       
 سائل، تزود بصمام لتخفيف     ُمنَتجأن حيبس فيها    ونابيب اليت ميكن أن تغلق من الناحيتني         األ وِقطع. وسائل امللء والتفريغ مبشعب   

 حاوية الغاز املتعددة العناصر توضع عالمات واضحة على الـصمامات العازلـة             ويف.  ضغط زائد   فيها تكوني  أن  ملنع ،الضغط
مـرة   ١,٥اثلة ويبىن حبيث يتحمل ضغطاً يبلـغ        ويصمم كل صمام حابس أو وسيلة إغالق مم       . الرئيسية تبني اجتاهات إغالقها   
يف اجتاه حركـة     الدوارة اليدوية قبضة  ال بتحريكويكون إغالق مجيع الصمامات احلابسة امللولبة       . ضغط اختبار احلاوية أو أكثر    
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 مجيـع   وتـصمم . واجتاه إغالقهـا  ) مفتوحة أو مغلقة  (أما الصمامات احلابسة األخرى فيبني بوضوح وضعها        . عقارب الساعة 
  .والتوابعوتستخدم املعادن القابلة للسحب يف بناء الصمامات . الصمامات احلابسة وتوضع حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد

تصمم توصيالت األنابيب وتبىن وتركب حبيث ميكن جتنب خطر عطبها بسبب التمـدد واالنكمـاش               ٤-٣-٥-٧-٦
حم كل وصالت األنابيب بسبيكة من النحاس والزنك أو بربط معـدين            وتل. احلراريني، والصدمات واالهتزازات امليكانيكية   

وال يقل الضغط املقدر ملعدات التشغيل وللمشعب عن ثلثـي ضـغط            . س٥٢٥ºوال تقل نقطة انصهار اللحام عن       . مكافئ
  .اختبار العناصر

  وسائل ختفيف الضغط  ٤-٥-٧-٦
رقم األمم (، اليت تستخدم يف نقل ثاين أكسيد الكربون       رحاويات الغاز املتعددة العناص   ميكن تقسيم عناصر      ١-٤-٥-٧-٦

 ة كل منها معزول   ، لتر ٣ ٠٠٠، إىل جمموعات ال تتجاوز حجمها       )١٠٧٠رقم األمم املتحدة    (وأكسيد النتروز   ) ١٠١٣املتحدة  
، عنـد   خرىغازات أ نقل  وتزود احلاويات املخصصة ل   . وتزود كل جمموعة بوسيلة أو أكثر من وسائل ختفيف الضغط         . بصمام

  .السلطة املختصةهذه  بوسائل لتخفيف الضغط على النحو الذي حتدده طلب السلطة املختصة يف بلد االستخدام،
بوسيلة أو  قابلة للعزل،   لحاويةل يزود كل عنصر أو جمموعة عناصر        ،حني تركب وسائل ختفيف الضغط      ٢-٤-٥-٧-٦

قاوم القوى الدينامية، مبا يف ذلك متّور السائل، وتصمم حبيث   وتكون وسائل ختفيف الضغط من نوع ي      . أكثر لتخفيف الضغط  
  .متنع دخول أي مواد خارجية أو تسرب الغاز، أو تكون أي ضغط زائد خطر

 اليت تستخدم يف نقل غازات مسيلة غري مربدة معينة حمـددة  حاويات الغاز املتعددة العناصر ميكن تزويد     ٣-٤-٥-٧-٦
.  بوسيلة لتخفيف الضغط حسبما تطلبه السلطة املختصة يف بلد االستخدام٦-٢-٥-٢-٤  املنصوص عليه يف   T50يف التوجيه   

 مصنوعة مـن مـواد       ُمقررة، وما مل تكن حاوية الغاز املتعددة العناصر يف اخلدمة املكرسة هلا مزودة بوسيلة لتخفيف الضغط              
وجيـوز أو  . ، يوضع قبل الوسيلة احملّملة بنـابض قرصاً قصماً ختفيف الضغط  فإنه يتعني أن تتضمن وسيلة ،تتوافق مع احلمولة  

ويـسمح هـذا    .  احململة بنابض مبقياس للضغط أو مؤشر دليلي مناسب        ُتجهَّز الفسحة الفاصلة بني القرص القِصم والوسيلة      
ويتمزق القـرص   . الترتيب بكشف متزق القرص أو الثقوب أو التسريب الذي ميكن أن يسبب قصور وسيلة ختفيف الضغط               

  . يف املائة على ضغط بدء تفريغ وسيلة ختفيف الضغط احململة بنابض١٠ عند ضغط امسي يزيد بنسبة القصم
تستخدم يف نقل غـازات     واألغراض  العناصر اليت تكون أيضا متعددة      يف حالة حاويات الغاز املتعددة        ٤-٤-٥-٧-٦

 للغاز الذي يتميز بأعلى ضـغط       ١-٧-٣-٧-٦ تفتح وسائل ختفيف الضغط عند الضغط املبني يف          ،مسيلة منخفضة الضغط  
  .بني الغازات اليت يسمح بنقلها يف حاوية الغاز املتعددة العناصرمن  ،مسموح بهتشغيل 

  معدل تصريف وسائل ختفيف الضغط  ٥-٥-٧-٦
يكون معدل التصريف اجملمع لوسائل التخفيف يف حالة اإلحاطة الكاملة للنريان هبذه احلاويات كافيـاً                 ١-٥-٥-٧-٦
من ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوسـيلة         يف املائة  ١٢٠) مبا يف ذلك التراكم   (ال يتجاوز الضغط داخل العناصر       ثحبي

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo andوتستخدم املعادلـة الـواردة يف  . ختفيف الضغط

Portable Tanks for Compressed Gases"وجيـوز أن  . ديد إمجايل معدل التصريف األدىن يف نظام وسائل ختفيف الضغط لتح
 CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressedتـستخدم املعادلـة املبينـة يف    

Gases"      تخفيف الضغط حمملـة بنـابض      وجيـوز أن تستخدم وسائل ل    .  العناصر ى لتحديد معدل التصريف املوصى به لفراد
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 الغاز املتعددة العناصـر  ويف حالة حاويات  . لتصريف يف حالة الغازات املسيلة املنخفضة الضغط      ل  املطلوب عدلكامل امل لبلوغ  
 حيدد معدل التصريف اجملمع لوسائل ختفيف الضغط على أساس الغاز الذي يتطلب أعلى معدل تصريف                واملتعددة األغراض، 

  . املسموح بنقلها يف احلاويةمن بني الغازات
تحديد املعدل اإلمجايل املطلوب لوسائل ختفيف الضغط املركبة على عناصر نقل الغازات املسيلة، تؤخذ      ل  ٢-٥-٥-٧-٦

 - CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standardsانظر على سبيل املثـال  (يف االعتبار اخلواص احلرارية الدينامية للغاز 

Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases"    للغازات املـسيلة املنخفـضة الـضغط، و CGA S-1.1-2003 

"Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"للغازات املسيلة املرتفعة الضغط .(  
  وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط  ٦-٥-٧-٦
  :توضع عالمات واضحة ودائمة على وسائل ختفيف الضغط تتضمن ما يلي  ١-٦-٥-٧-٦

  اسم الصانع ورقم الكتالوج ذي الصلة؛  )أ(
  أو درجة احلرارة املقررة؛/قيمة الضغط املقرر و  )ب(
 ؛تاريخ آخر اختبار  )ج(

مة حململة بنابض أو األقـراص القـص      ختفيف الضغط ا  لوسيلة  للتصريف   مساحة املقطع العرضي    )د(
  ).٢مم(باملليمترات املربعة 

 املبني على وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض للغازات املسيلة املنخفضة  املقدَّرحيدد معدل التصريف  ٢-٦-٥-٧-٦
  .ISO 4126-7:2004   واملعيارISO 4126-1:2004  رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةالضغط وفقاً ملعيار

  فيف الضغطتوصيالت وسائل خت  ٧-٥-٧-٦
بال عـائق إىل  مبرور التصريف املطلوب للسماح يكون حجم التوصيالت لوسائل ختفيف الضغط كافياً       ١-٧-٥-٧-٦

 التزويد بوسائل مزدوجة    يف حالة وال يركب أي صمام حابس بني العنصر ووسائل ختفيف الضغط إال            . وسيلة ختفيف الضغط  
، أو  مفتوحـة بإحكـام    بالفعل    املستعملة ات احلابسة اليت ختدم الوسائل     وتكون الصمام  ؛ألغراض الصيانة أو ألغراض أخرى    
 حبيث تكون وسيلة واحدة على األقل من الوسائل املزدوجة يف وضـع التـشغيل             فيما بينها تكون الصمامات احلابسة متصلة     

ة فتحة تؤدي إىل وسـيلة  وال يكون هناك أي عائق يف أي. ٥-٥-٧-٦باستمرار وقادرة على استيفاء االشتراطات الواردة يف      
وتكون للفتحات يف   . تنفيس أو إىل وسيلة ختفيف ضغط أو خترج منها قد تقلل أو توقف التدفق من العنصر إىل هذه الوسيلة                  
 االمسّيويكون احلجم   . كل األنابيب والتجهيزات على األقل نفس جمال التدفق يف داخل وسيلة ختفيف الضغط اليت تتصل هبا               

 اخلارجة من وسائل ختفيف الضغط، املنافسوتصرف . خمرج وسيلة ختفيف الضغطجم  معادالً على األقل حلألنابيب التصريف
  .يف حالة استخدامها، البخار أو السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسيلة التخفيف

  مواضع وسائل ختفيف الضغط  ٨-٥-٧-٦
ازات املسيلة، تكون مجيع وسائل ختفيف الضغط متصلة حبيز البخار يف عناصر احلاوية             يف حالة نقل الغ     ١-٨-٥-٧-٦

حتت ظروف امللء األقصى، وتكون الوسائل مرتبة، عند تركيبها، حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق إىل فوق ودون عوائق                  
يف حالة الغازات التلقائية االشـتعال واملؤكـسدة،        و. ملنع اصطدام الغاز أو السائل املنطلق باحلاوية أو بعناصرها أو بالعاملني          
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ويسمح باستخدام وسـائل واقيـة      . يوجه الغاز املنطلق بعيداً عن عناصر احلاوية بطريقة ال جتعله يصطدم بالعناصر األخرى            
  .مقاومة للحرارة حترف تدفق الغاز، شريطة أال يقلل ذلك معدل التصريف املطلوب لوسيلة ختفيف الضغط

 الوسـائل    هذه وسائل ختفيف الضغط، وحلماية    ملنع وصول األشخاص غري املخوَّلني إىل     تتخذ ترتيبات     ٢-٨-٥-٧-٦
  .من العطب يف حالة انقالب احلاوية

  وسائل قياس السعة  ٩-٥-٧-٦
وال تستخدم مقاييس من الزجاج     . حني يكون معتزماً ملء احلاوية بالكتلة، تزود مبقياس أو أكثر للسعة            ١-٩-٥-٧-٦

  . مواد هشة أخرىأو من
  دعائم حاويات الغاز املتعددة العناصر، وأطر احلماية، ووسائل الرفع والتثبيت  ١٠-٥-٧-٦
وتؤخذ يف االعتبار يف هـذا      . تصمم هذه احلاويات وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل             ١-١٠-٥-٧-٦

ويسمح بتركيب مزالق أو    . ١٠-٢-٥-٧-٦ األمان املبني يف     ، وعامل ٨-٢-٥-٧-٦اجلانب من التصميم القُوى املبينة يف       
  .أطر أو محاالت أو تركيبات مماثلة أخرى

) مثل احلماالت وهياكل احلمايـة، إخل (يراعى أال يسبب جمموع اإلجهادات اليت حتدثها دعائم العناصر    ٢-١٠-٥-٧-٦
وال جيوز  .  رفع وتثبيت دائمة على مجيع احلاويات      ابطمروتركب  . ووسائل رفع احلاوية وتثبيتها إجهاداً مفرطاً يف أي عنصر        

  . التثبيت ملحومة بعناصر احلاويةمرابطبأي حال أن تكون الدعائم أو 
  .تراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم وهياكل احلماية  ٣-١٠-٥-٧-٦
، ٣-٤-٢-٤ل حسبما هـو مـبني يف        حممية أثناء النق   حاويات الغاز املتعددة العناصر   عندما ال تكون      ٤-١٠-٥-٧-٦

وحتمـى  . حتمى عناصرها ومعدات تشغيلها من العطب الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطـويل أو االنقـالب                  
ويوىل اهتمام خاص حلمايـة     .  انطالق حمتويات عناصر احلاوية لدى الصدم أو انقالب احلاوية         مينعالتركيبات اخلارجية حبيث    

  : أمثلة احلمايةوتتضمن. املشعب
  احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، وميكن حتقيقها باستخدام قضبان طولية؛  )أ(
احلماية من االنقالب، وميكن حتقيقها باستخدام حلقـات أو قـضبان تـدعيم تثبـت عـرب                   )ب(

  احلماية؛ هيكل
  ؛إطاراحلماية من الصدم اخللفي، وميكن حتقيقها باستخدام مصد أو   )ج(
 لعناصر ومعدات التشغيل من العطب بسبب الصدم أو االنقـالب باسـتخدام هيكـل             محاية ا   )د(

  .ISO 1496-3:1995 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةللحماية تنطبق عليه مواصفات معيار
  اعتماد التصميم  ١١-٥-٧-٦
ميم لكل تصميم جديد حلاويـة      تصدر السلطة املختصة، أو اهليئة املخوَّلة من قبلها، شهادة اعتماد تص            ١-١١-٥-٧-٦

وتفيد هذه الشهادة بأن احلاوية قد فحصت من قبل تلك السلطة، وأهنا مناسبة للغرض املخصصة لـه، . الغاز املتعددة العناصر
وعند إنتاج جمموعة . P200 وتوجيه التعبئة ١-٤وتستويف اشتراطات هذا الفصل، واألحكام اخلاصة بالغازات املبينة يف الفصل         

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

415 

ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار       . ذه احلاويات بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صاحلة للمجموعة كلها          من ه 
ويتكون رقم االعتماد من العالمة     . النموذج األويل، ومواد بناء املشعب، واملعايري اليت صنعت العناصر وفقاً هلا، ورقم االعتماد            

نح لالعتماد، أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينـا بـشأن                  املميزة أو عالمة البلد املا    
. ٢-١-٧-٦وتذكر يف الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقـاً للفقـرة           . ، ورقم التسجيل  ١٩٦٨حركة املرور على الطرق لعام      

لعناصر للغازات، مصنوعة من مـواد مـن نفـس النـوع     وجيوز استخدام اعتماد التصميم العتماد حاويات أصغر متعددة ا    
 . ومزودة بنفس الدعائم ووسائل اإلغالق وامللحقات األخرى، باستخدام نفس تقنيات الصنع،وبالسمك نفسه

يتضمن تقرير اختبار النموذج األويل الذي يقدم للحصول على اعتماد التـصميم املعلومـات التاليـة                  ٢-١١-٥-٧-٦
  :األقل على

 ، رقـم   لتوحيد املقاييس  ة الدولي  املنظمة ج اختبار هيكل احلماية املنطبق، املبني يف معيار       نتائ  )أ(
ISO 1496-3:1995؛  

  ؛٣-١٢-٥-٧-٦ونتائج الفحص واالختبار البدئيني املبينني يف   )ب(
  ؛١-١٢-٥-٧-٦ونتائج اختبار الصدم املبني يف   )ج(
  . للمعايري املنطبقةمتتثلنابيب ومستندات الشهادة، اليت تثبت أن األسطوانات واأل  )د(

  الفحص واالختبار  ١٢-٥-٧-٦
 املتعددة العناصر اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بـشأن              الغاز ال تستخدم حاويات    ١-١٢-٥-٧-٦

ختبـار الـصدم    ، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم ال            ١٩٧٢،  )CSC(سالمة احلاويات   
  .٤١ الفرعالطويل الدينامي املبني يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، 

من هذا النوع وختترب قبل تشغيلها للمرة       غاز متعددة العناصر    تفحص العناصر وبنود معدات كل حاوية         ٢-١٢-٥-٧-٦
الفحص واالختبار الـدوريان    (جاوز مخس سنوات    ، وبعد ذلك تفحص على فترات ال تت       )البدئيانالفحص واالختبار   (األوىل  

وجيرى فحص واختبار استثنائيان، بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريني، إذا اقتضى األمـر                ).  سنوات ٥كل  
  .٥-١٢-٥-٧-٦ذلك مبوجب 

ميم، وفحـصاً    مراجعة خلصائص التص    الغاز املتعددة العناصر    حلاوية البدئيانيتضمن الفحص واالختبار      ٣-١٢-٥-٧-٦
ى كاختبارات الضغوط وفقـاً     ، واختباراً للضغط يؤدَّ   املقرر نقلها خارجياً للحاوية وتركيباهتا مع إيالء االعتبار الواجب للغازات         

وميكن إجراء اختبار ضغط املشعب كاختبار هيدرويل أو باستخدام سائل أو غاز آخر مبوافقـة الـسلطة                 . P200لتوجيه التعبئة   
وقبل تشغيل احلاوية جيرى أيضاً اختبار ملنع التسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع معـدات              . يئة املخوَّلة من قبلها   املختصة أو اهل  

  . على حدة ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من منع التسربوبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر وتركيباهتا كال. التشغيل
 سنوات فحصاً خارجياً للهيكل والعناصـر ومعـدات         ٥دوريان كل   يتضمن الفحص واالختبار ال     ٤- ١٢- ٥- ٧- ٦

 ووفقاً  P200وختترب العناصر واألنابيب وفق املدد الدورية احملددة يف توجيه التعبئة           . ٦- ١٢- ٥- ٧- ٦وفقاً للفقرة    التشغيل
ع معاً بعد التجميع     على حدة ختض   كالوبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر واملعدات        . ٥- ١- ٢- ٦يف   لألحكام املبينة 

  .الختبار منع التسرب
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يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على حاويـة الغـاز املتعـددة العناصـر               ٥-١٢-٥-٧-٦
ويتوقـف مـدى   .  أو متآكلة، أو تسريب، أو مظاهر أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة احلاويـة           معطوبةمساحات  

ويتضمن على األقل الفحوص الواردة     . ثنائيني على حجم العطب أو التدهور الذي يظهر على احلاوية         الفحص واالختبار االست  
  .٦-١٢-٥-٧-٦يف 
  :يكفل الفحص ما يلي  ٦-١٢-٥-٧-٦

فحص العناصر خارجياً لكشف أي نقر أو تآكل أو بري أو خدوش أو تشوهات أو عيوب يف                   )أ(
غـري  املتعددة العناصر   أن جتعل حاوية الغاز     اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب ميكن         

  مأمونة للنقل؛
 متآكلة أو عيوب أو أي مظـاهر        مواضعوفحص األنابيب والصمامات واحلشايا لكشف أي         )ب(

  أخرى مثل التسريب ميكن أن جتعل حاوية الغاز غري مأمونة للملء أو التفريغ أو النقل؛
قودة أو السائبة على أية توصيلة ذات شفة أو شـفة            أو الصواميل املف   الرباغي شدواستبدال أو     )ج(

  ؛سطامية
والتأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي عطـب أو       )د(

عيب ميكن أن مينع تشغيلها العادي، والتأكد من التشغيل السليم لوسائل اإلغالق مـن بعـد                
  والصمامات احلابسة الذاتية اإلغالق؛

والتأكد من سهولة قراءة العالمات املطلوب بياهنا على حاوية الغاز ومن استيفائها لالشتراطات               )ه(
  املنطبقة؛

  .والتأكد من أن حالة إطار احلماية والدعائم وترتيبات رفع احلاوية مقبولة  )و(
   ٤-١٢-٥-٧-٦ و ٣-١٢-٥-٧-٦ و ١-١٢-٥-٧-٦جترى الفحوص واالختبـارات املبينـة يف          ٧-١٢-٥-٧-٦
وعندما يكون اختبار الضغط جـزءاً مـن الفحـص          .  من السلطة املختصة   خموَّلة، أو تشهد عليها هيئة      ٥-١٢-٥-٧-٦و

وتفحص احلاوية وهـي    . واالختبار يتعني أن يكون ضغط االختبار مطابقاً ملا هو مبني على لوحة البيانات املثبتة على احلاوية               
  . األنابيب أو املعداتحتت الضغط لكشف أي تسريب يف عناصر احلاوية أو

عند اكتشاف دليل على أي مظهر غري مأمون ال تعاد حاوية الغاز إىل التشغيل حىت يـتم تـصحيحه                     ٨-١٢-٥-٧-٦
  .وجتتاز االختبارات والتحققات املنطبقة

  وضع العالمات  ١٣-٥-٧-٦
 بصورة دائمـة علـى      توضع على كل حاوية غاز متعددة العناصر لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت             ١-١٣-٥-٧-٦

 وتوضع العالمات علـى عناصـر       . وال ُتثَبَّت هذه اللوحة على العناصر      .احلاوية يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها       
  :وتبني على اللوحة املعلومات التالية كحد أدىن بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى. ٢-٦احلاوية وفقاً ملا ورد يف الفصل 

  ات عن املالكاملعلوم  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  '١'    
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   عن الصنعاملعلومات  )ب(
  ؛بلد الصنع  '١'    
  سنة الصنع؛  '٢'    
  اسم الصانع وعالمته التجارية؛  '٣'    
   الرقم التسلسلي للصانع؛  '٤'    

  املعلومات عن االعتماد  )ج(
  رمز العبوات حسب نظام األمم املتحدة  '١'

 
  ؛

أو أو حاويات السوائب املرنة   آخر غري إثبات أن العبوةال يستخدم هذا الرمز ألي غرض
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر 

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦يف الفصل 
  بلد االعتماد؛  '٢'    
  اهليئة املخوَّلة اعتماد التصميم؛  '٣'    
  رقم اعتماد التصميم؛  '٤'    
  ؛)٢-١-٧-٦انظر (يف حال مت اعتماد التصميم وفقاً لترتيبات بديلة " AA"احلرفان   '٥'    

  الضغوط  )د(
  ؛ )٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط االختبار   '١'    
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ االختبار البدئي للضغط   '٢'    
  ختبار البدئي للضغط؛عالمة تعرُّف هوية الشاهد على اال  '٣'    

   احلرارةدرجات  ) ه(
  ؛٢)سº(درجة احلرارة التصميمية الدنيا   '١'    

  املواد  ) و(
  املعيار املادي؛) مراجع(وعاء الصهريج ومرجع ) مواد(مادة   '١'    
  ؛٢)مبامل(املكافئ من الفوالذ املرجعي السمك   '٢'    

   واالختبارات الدوريةالفحوص  )ز(
  ؛) سنوات أو استثنائي٥كل ( دوري نوع أحدث اختبار  '١'    

 ـــــــــــــــ

 .الوحدة املستخدمة تبني  )٢(
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  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   '٢'    
  .عالمة تعرف هوية اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدته  '٣'    

  مثال على ملء اللوحة البيانية:  ١-١٣-٥-٧-٦الشكل 
    رقم تسجيل املالك

  معلومات عن الصنع
    بلد الصنع
    سنة الصنع

    الصانع
    الرقم التسلسلي للصانع
  املعلومات عن االعتماد

    بلد االعتماد
 )إذا انطبق( "AA"    رقم اعتماد التصميم      التصميم اعتماداهليئة املخولة 

  الضغوط
  بار   ضغط االختبار

    :ختم الشاهد )السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  تاريخ االختبار البدئي للضغط
    درجات احلرارة

  س°      إىل  س °من    املدى التصميمي لدرجات احلرارة 
  السعة/العناصر

  عدد العناصر
  لتر    السعة املائية الكلية 

  الفحوص واالختبارات الدورية
  ختم الشاهد  تاريخ االختبار نوع االختبار  ختم الشاهد  تاريخ االختبار  نوع االختبار

    )السنة، أربعة/ رقمانالشهر،(     ) السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  
            
            
            

 املتعددة العناصـر     على احلاوية  بإحكام على لوحة معدنية تثبت       بصورة دائمة  املعلومات التالية تسجل    ٢-١٣-٥-٧-٦
  :للغازات

  املشغِّلاسم 
   كغــــــــــــكتلة احلمولة القصوى املسموح هبا 

  بارالت  بوحداــــــــــــس ١٥ºضغط التشغيل عند 
  كغ ــــــــــــالكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا 

  كغ ــــــــــــالكتلة الفارغة 
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  ٨-٦الفصل 
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب

  تعاريف  ١-٨-٦
  : املقطعألغراض هذا   
مبـا يف  ( صـلبة جانبية وطرفية وأرضية  حاوية سوائب مغلقة بالكامل تتكون من سقف وجدران         هي حاوية السوائب املغلقة  
، ويشمل املصطلح حاويات السوائب ذات السقف أو اجلدران اجلانبية أو الطرفية القابلـة للفـتح              ). ذلك القيعان القادوسية  

ول وميكن أن جتهَّز حاويات السوائب املغلقة بفتحات تسمح بطرد األخبرة والغازات بالتهوية، وحت            .  أثناء النقل  إغالقها املمكن
 املاء إىل داخلها؛رشيش يف ظروف النقل العادية دون فقد احملتويات الصلبة ونفاذ ماء املطر و

  . وتتضمن بطانات ووسائل مناولة مربوطة هبا ومعدات تشغيل٣ م١٥ هي حاوية مرنة ال تتجاوز سعتها حاوية السوائب املرنة
، وجدران جانبية   )مبا يف ذلك القيعان القادوسية    ( صلب   حاوية سوائب ذات سقف مفتوح وقاع      هيحاوية السوائب املغطاة    

  .وطرفية جامدة وغطاء غري صلب
  نطاق التطبيق واشتراطات عامة  ٢-٨-٦
تصمَّم وتبىن حاويات السوائب ومعداهتا التشغيلية وجتهيزاهتا اهليكلية حبيث تتحّمل، من غري أن تفقـد                 ١-٢-٨-٦

  .دات املناولة والنقل العادينيحمتوياهتا، الضغط الداخلي للمحتويات وإجها
يكون نظام التفريغ بأكمله    أن   و ، يف الوضع املغلق    ممكنا عند تركيب صمام تفريغ، جيب أن يكون تأمينه         ٢-٢-٨-٦

كون باإلمكان تأمينها ضد الفتح غري جب  أن ي أما الصمامات املزودة بوسائل إغالق ذراعيه في      .  كافية محاية حممياً من العطب  
  .مباشرةيكون الوضع املفتوح والوضع املغلق ظاهرين ن أ و،املقصود

  رموز الداللة على أنواع حاويات السوائب  ٣-٢-٨-٦
  :يبني اجلدول التايل الرموز املستخدمة للداللة على أنواع حاويات السوائب  

 الرمز نوع حاوية السوائب

 BK1 حاوية سوائب مغطاة 

 BK2  حاوية سوائب مغلقة 

 BK3  حاوية سوائب مرنة

مراعاة للتقدم احملرز يف العلوم والتكنولوجيا، جيوز للسلطة املختصة أن تنظر يف استخدام ترتيبات بديلة                 ٤-٢-٨-٦
  .ميكن أن توفّر مستوى أمان ال يقلّ عما تكفله اشتراطات هذا الفصل
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 النوعاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن املستخدمة كحاويات سوائب من              ٣-٨-٦
BK1 أو BK2 

  اشتراطات التصميم والبناء  ١-٣-٨-٦
تعترب االشتراطات العامة للتصميم والبناء يف هذا الفرع مستوفاة إذا استوفت حاوية السوائب اشتراطات                ١-١-٣-٨-٦

 -الختبـار   املواصفات وا- ١حاويات الشحن من اجملموعة     "ISO 1496-4:1991 ، رقم  لتوحيد املقاييس  ة الدولي  املنظمة معيار
  .وكانت احلاوية مانعة للتنخيل" احلاويات غري املكيَّفة الضغط للسوائب اجلافة: ٤اجلزء 

 ISO 1496-1:1990، رقـم     لتوحيد املقاييس  ة الدولي ملعيار املنظمة حاوية الشحن املصمَّمة واملختربة وفقاً        ٢-١-٣-٨-٦
جتهَّز مبعدات تشغيل، " حاويات الشحن لألغراض العامة: ١ء  اجلز- واالختبار املواصفات -١حاويات الشحن من اجملموعة  "

 االمتثـال   ، كمـا يلـزم     الطـويل  الكبحمبا يف ذلك وصلتها حباوية الشحن، تكون مصمَّمة لتقوية اجلدران الطرفية وحتسني             
  .ما ينطبقحسب، ISO 1496-4:1991، رقم  لتوحيد املقاييسة الدوليمعيار املنظمة املبّينة يفالشتراطات االختبار 

وعندما تستخدم بطانة جلعل احلاوية مانعة للتنخيـل        . جيب أن تكون حاويات السوائب مانعة للتنخيل        ٣-١-٣-٨-٦
وتكون متانة املادة املستخدمة للبطانة وتركيبها مناسبني لسعة احلاوية واالستخدام املقـصود  . تكون مصنوعة من مادة مالئمة    

ئل إغالقها قادرة على حتّمل الضغوط والصدمات اليت ميكن أن تتعرَّض هلا يف ظروف              كما تكون وصالت البطانة ووسا    . منها
  .ويراعى يف حاويات السوائب املهوَّاة أال تشكل البطانة املستخدمة عائقاً لعملية تشغيل أدوات التهوية. املناولة والنقل العادية

 محولتها باإلمالة قادرة على حتّمل كتلة التعبئة        تكون معدات تشغيل حاويات السوائب املصمَّمة لتفريغ        ٤-١-٣-٨-٦
  .  املائلالوضعاإلمجالية يف 

 سقف أو جدار جانيب أو طريف أو جزء حمّدد من السقف يزّود بوسائل إغالق               كل ما ميكن سحبه من      ٥-١-٣-٨-٦
  .جمّهزة بأدوات تثبيت تصمَّم حبيث تظهر حالة اإلغالق ألي مراقب على مستوى األرض

  معدات التشغيل   ٢-٣-٨-٦
. تبىن وسائل امللء والتفريغ وترّتب حبيث تكون حمميَّة من خطر اللّي أو العطب أثناء النقـل واملناولـة                   ١-٢-٣-٨-٦

  .ويكون وضع الفتح أو الغلق واجتاهه مبيناً بوضوح. ويكون باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريغ ضد فتحها عن غري قصد
  .فتحات بشكل جيّنبها العطب أثناء تشغيل حاوية السوائب وملئها وتفريغها المغاليقترّتب   ٢-٢-٣-٨-٦
حيثما يلزم وجود هتوية، جتّهز حاويات السوائب بوسائل الستبدال اهلواء الداخلي، إما بواسطة احلمل                ٣-٢-٣-٨-٦

 ملنع تكّون ضـغوط سـلبية يف   وتصمَّم التهوية. ، كاملراوح مثالًنشطةالطبيعي، عن طريق الفتحات مثالً، أو بواسطة عناصر       
وتصّمم عناصر التهوية يف حاويات السوائب املستخدمة يف نقل املواد اللهوبة أو املـواد الباعثـة                . احلاوية يف كافة األوقات   

  .للغازات أو األخبرة اللهوبة حبيث ال تشكل مصدراً لالشتعال
  الفحص واالختبار   ٣-٣-٨-٦
 تستخدم وتتّم صيانتها وتؤهل كحاويات سوائب مبقتضى اشتراطات هـذا       ُتخترب حاويات الشحن اليت     ١-٣-٣-٨-٦

  . ، بصيغتها املعدلة١٩٧٢ ،(CSC)الفرع، وُتعتمد طبقاً لالتفاقية الدولية لسالمة احلاويات 
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تفحص حاويات الشحن اليت تستخدم وتؤهل كحاويات للسوائب بشكل دوري طبقاً لالتفاقية الدولية               ٢-٣-٣-٨-٦
  .، بصيغتها املعدلة١٩٧٢ ،(CSC)يات لسالمة احلاو

  وضع العالمات  ٤-٣-٨-٦
األمان طبقـاً لالتفاقيـة   وعتماد  االتوضع على حاويات الشحن املستخدمة كحاويات للسوائب لوحة           ١-٤-٣-٨-٦

  .، بصيغتها املعدلة١٩٧٢ ،(CSC)الدولية لسالمة احلاويات 
   حاويات الشحن غري BK2 وBK1 ن النوعاشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب م  ٤-٨-٦
 القواديس، وحاويات السوائب البحريـة، وصـناديق   املقطع هذا يتناوهلاتشمل حاويات السوائب اليت      ١-٤-٨-٦

  .السوائب الكبرية، وهياكل املبادلة، واحلاويات احلوضية الشكل، واحلاويات األسطوانية، وُحجرات التحميل يف املركبات
ويات السوائب هذه وتبىن حبيث تكون قوية مبا يكفي لتحّمل الصدمات واإلجهادات الـيت              تصمم حا   ٢-٤-٨-٦

  .النقل ووسائطتبديل الشاحنات ، ما ينطبقتواجهها عادة أثناء النقل مبا يف ذلك، حسب
ملواد تستويف املركبات االشتراطات اليت حتددها السلطة املختصة املسؤولة عن النقل الربي فيما يتعلق با               ٣-٤-٨-٦

  .املراد نقلها يف شكل سوائب وتكون مقبولة لديها
 الرمز الدال على حاويـات  املوافقةحاويات السوائب هذه ويتضمن مستند على  السلطة املختصة   توافق  ٤-٤-٨-٦

  . ما ينطبق والشتراطات الفحص واالختبار، حسب٣-٢-٨-٦السوائب وفقاً للفقرة 
 ، جيب يف هـذه البطانـة الوفـاء        ام بطانة الحتجاز البضائع اخلطرة    حيثما تدعو الضرورة إىل استخد      ٥-٤-٨-٦
  .٣-١-٣-٨-٦األحكام الواردة يف ب
BK(x)حاوية سوائب   : "تظهر العبارة التالية على مستند النقل       ٦-٤-٨-٦

   معتمدة من قبل الـسلطة املختـصة        )١(
   "."... Bulk container BK(x)1 approved by the competent authority of  ل
  BK3 املرنة من النوع  وفحص واختبار حاويات السوائبتصنيعاشتراطات تصميم و  ٥-٨-٦
  اشتراطات التصميم والتصنيع  ١-٥-٨-٦
  .جيب أن تكون حاويات السوائب املرنة مانعة للتنخيل  ١-١-٥-٨-٦
  .جيب أن تكون حاويات السوائب املرنة مغلقة متاماً ملنع تسرب احملتويات  ٢-١-٥-٨-٦
  .جيب أن تكون حاويات السوائب املرنة مانعة لتسرب املياه  ٣-١-٥-٨-٦
  :جيب يف أجزاء حاويات السوائب املرنة املالمسة للبضائع اخلطرة بصورة مباشرة  ٤-١-٥-٨-٦

  أال تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع اخلطرة؛  )أ(
   التفاعل مع البضائع اخلطرة؛أال تسبب تأثرياً خطراً، مثل حفز عملية تفاعل أوو  )ب(   
 .أال تسمح بتسرب البضائع اخلطرة اليت من شأهنا تشكيل خطر يف ظروف النقل العاديةو  )ج(  

 ـــــــــــــــ

 .حسبما ينطبق" ٢"أو " ١" بالرقم xينبغي استبدال   )١(
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  معدات التشغيل ووسائل املناولة  ٢-٥-٨-٦
 ويكون باإلمكان تأمني  .  وسائل امللء والتفريغ حبيث تكون حمميَّة من العطب أثناء النقل واملناولة           تصنع  ١-٢-٥-٨-٦

  .وسائل امللء والتفريغ ضد فتحها عن غري قصد
االت حاويات السوائب املرنة، إذا كانت مركبة، قادرة على حتمل الضغط والقـوى         جيب أن تكون محّ     ٢-٢-٥-٨-٦

  .الدينامية اليت ميكن أن تظهر يف ظروف املناولة والنقل العادية
  .ل االستخدام املتكررجيب أن تكون وسائل املناولة قوية مبا يكفي لتحم  ٣-٢-٥-٨-٦
  الفحص واالختبار  ٣-٥-٨-٦
 أن جيتاز بنجاح االختبارات املوصوفة يف هـذا         حلاويات السوائب املرنة  جيب يف كل منوذج تصميمي        ١-٣-٥-٨-٦

  .الفصل قبل استخدامها
ـ  حاوية السوائب املرنة    يغري تصميم   لنموذج التصميم   تكرر االختبارات بعد كل تعديل        ٢-٣-٥-٨-٦ واد الـيت   أو امل

  .تصنع منها أو طريقة تصنيعها
حىت السعة  حاويات السوائب املرنة    ومتأل  . جترى االختبارات على حاويات السوائب املرنة املعدة للنقل         ٣-٣-٥-٨-٦

حاويات الـسوائب  جيوز أن يستعاض عن املواد املعتزم نقلها يف  و. بشكل منتظم ، وتوزع احملتويات    القصوى اليت تستخدم هبا   
وعند استخدام مادة أخرى يف حالة املواد الصلبة، تكون للمـادة           . مبواد أخرى إال إذا كان هذا سيبطل نتائج التجارب        ة  املرن

ويسمح باسـتخدام أوزان    . اليت تتصف هبا املادة املقرر نقلها     ) الكتلة، حجم احلبيبات، إخل   (البديلة نفس اخلصائص الفيزيائية     
ات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية املطلوبة للطرد، شريطة أال توضع بطريقة تـؤثر علـى               إضافية مثل األكياس اململوءة حببيب    

  .االختبار نتائج
 وختترب مبوجب برنامج للتأكد من اجلودة تقبله السلطة املختـصة بغيـة             حاويات السوائب املرنة  تصنع    ٤-٣-٥-٨-٦

  .صلالشتراطات املبينة يف هذا الفحاوية مصنعة منها لضمان استيفاء كل 
  اختبار السقوط  ٥-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-٥-٣-٥-٨-٦

  .للنموذج التصميميمجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختبارا ينطبق على     
   اإلعداد لالختبار  ٢-٥-٣-٥-٨-٦

  . املسموح هبا القصوىحىت كتلتها اإلمجاليةحاوية السوائب املرنة متأل     
  :ويكون السطح املستهدف.  السوائب املرنة على سطح مستهدف غري مرن وأفقييتم إسقاط حاوية  ٣-٥-٣-٥-٨-٦

  وضخماً مبا يكفي لعدم حتركه؛متماسكاً   )أ(  
  خالياً من العيوب املوضعية اليت ميكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛ومنبسطاً و   )ب(  
  طب بسبب االختبارات؛صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعو  )ج(  
  . على السطحابكاملهحاوية السوائب املرنة سقط تواسعاً مبا يكفي لضمان أن و  )د(  
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  .وعقب اإلسقاط، تعاد حاوية السوائب املرنة إىل الوضع القائم ملعاينتها    
  : مبوجبحيسب ارتفاع السقوط  ٤-٥-٣-٥-٨-٦

  . م٠,٨: IIIجمموعة التعبئة     
  :ياز االختبارمعايري اجت  ٥-٥-٣-٥-٨-٦

وحدوث تسرب طفيف بسبب االصـطدام، مـن مواضـع          . جيب أال حيدث فقد يف احملتويات       )أ(
، شريطة عدم البضائع السائبة يف حاوية اإلغالق أو ثقوب الغرز على سبيل املثال، ال يعترب قصوراً      

  ؛إىل الوضع القائماحلاوية إعادة حدوث مزيد من التسرب بعد 
  . غري مأمون نقلها ألغراض اإلنقاذ أو التصريفحاوية السوائب السائلةل عدم حدوث عطب جيع  )ب(

  اختبار الرفع من أعلى  ٦-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-٦-٣-٥-٨-٦

  .للنموذج التصميمي مجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختباراًينطبق على     
  اإلعداد لالختبار  ٢-٦-٣-٥-٨-٦

  .القصوى، مع توزيع احلمولة بشكل منتظم كتلتها اإلمجالية ة مبقدار ستة أمثالحاوية السوائب املرنمتأل     
 األرض وتبقى يف هذا الوضع ملـدة   بالطريقة املصممة لرفعها حىت ترتفع عنحاوية السوائب املرنة  ترفع    ٣-٦-٣-٥-٨-٦

  .مخس دقائق
 غري   احلاوية  أو مرابط رفعها جيعل    ملرنةحاوية السوائب ا  عدم حدوث عطب يف     : معايري اجتياز االختبار    ٤-٦-٣-٥-٨-٦

  .، وعدم حدوث فقد يف احملتوياتمأمونة يف النقل أو املناولة
  اختبار االنقالب  ٧-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-٧-٣-٥-٨-٦

  .للنموذج التصميمي مجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختباراًينطبق على     
  اإلعداد لالختبار  ٢-٧-٣-٥-٨-٦

  .املسموح هباالقصوى حىت كتلتها اإلمجالية حاوية السوائب املرنة أل مت    
على أي جزء من سطحها العلوي عن طريق رفع اجلزء اجلانيب إىل أبعـد               حاوية السوائب املرنة   تقلب  ٣-٧-٣-٥-٨-٦

  :ويكون السطح املستهدف. مسافة من حافة اإلسقاط على سطح مستهدف غري مرن وأفقي
  ماً مبا يكفي لعدم حتركه؛وضخمتماسكاً   )أ(
  خالياً من العيوب املوضعية اليت ميكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛ومنبسطاً و   )ب(
  صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعطب بسبب االختبارات؛و  )ج(
  .سطح على الابكاملهحاوية السوائب املرنة سقط تاسعاً مبا يكفي لضمان أن وو  )د(

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

424 

  :حيدد ارتفاع االنقالب جلميع حاويات السوائب املرنة على النحو التايل  ٤-٧-٣-٥-٨-٦
  . م٠,٨: IIIجمموعة التعبئة     

وحدوث تسرب طفيف بسبب االصـطدام،      . جيب أال حيدث فقد يف احملتويات     : معايري اجتياز االختبار    ٥-٧-٣-٥-٨-٦
، شريطة عدم حدوث مزيـد      السوائب املرنة  يف حاوية    ل، ال يعترب قصوراً   من مواضع اإلغالق أو ثقوب الغرز على سبيل املثا        

  .التسرب من
  اختبار االستقامة  ٨-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-٨-٣-٥-٨-٦

ـ         حاويات السوائب املرنة  ينطبق على مجيع       فه اختبـاراً    املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانب، بوص
  .للنموذج التصميمي

  ختباراإلعداد لال  ٢-٨-٣-٥-٨-٦
  . يف املائة من سعتها وحىت إمجايل كتلتها القصوى املسموح هبا٩٥ مبا ال يقل عن حاوية السوائب املرنةمتأل     

 األرض، فوقثانية إىل وضع قائم / متر٠,١ على جانبها، بسرعة ال تقل عن السوائب امللقاةترفع حاوية     ٣-٨-٣-٥-٨-٦
  . مرابط الرفعما ال يتجاوز نصف عددبواسطة 

 غري   احلاوية  أو مرابط رفعها جيعل    حاوية السوائب املرنة  عدم حدوث عطب يف     : معايري اجتياز االختبار    ٤-٨-٣-٥-٨-٦
  .مأمونة يف النقل أو املناولة

  التمزقاختبار   ٩-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-٩-٣-٥-٨-٦

  .ميللنموذج التصميمجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختبارا ينطبق على     
  اإلعداد لالختبار  ٢-٩-٣-٥-٨-٦

  . املسموح هبا القصوىحىت كتلتها اإلمجاليةحاوية السوائب املرنة متأل     
 مم يف حاوية السوائب املرنة وهي ملقاة على األرض، خيترق بالكامـل             ٣٠٠يتم إحداث حز طوله       ٣- ٩- ٣- ٥- ٨- ٦

السوائب املرنة،  احملور الرئيسي حلاوية    من   ٤٥º بزاوية   ويكون احلز .  أحد اجلوانب العريضة    احلاوية من  جدارمجيع طبقات   
حلمـل  السوائب املرنـة    ض حاوية   وبعد ذلك تعرَّ  . منتصف املسافة بني السطح السفلي واملستوى العلوي للمحتويات       يف  

ة ال تقـل     هذه احلمولة ملد   جيب اإلبقاء على  و. للعبوةالقصوى  اإلمجالية  مضاف موزع توزيعاً منتظماً يعادل ضعف الكتلة        
املصممة للرفع من أعلى أو من السوائب املرنة حاوية من األرض  ترفعبعد إزالة احلمولة اإلضافية، و. عشرة دقيقةعن مخس 

  .عشرة دقيقةمخس ملدة اجلانب، وتبقى على هذا الوضع 
  . يف املائة من طوله األصلي٢٥ال ميتد احلز ألكثر من : معايري اجتياز االختبار  ٤-٩-٣-٥-٨-٦
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  اختبار التنضيد  ١٠-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-١٠-٣-٥-٨-٦

  .للنموذج التصميمي مجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختباراًينطبق على     
  اإلعداد لالختبار  ٢-١٠-٣-٥-٨-٦

  . املسموح هبا القصوىحىت كتلتها اإلمجاليةحاوية السوائب املرنة متأل     
سـعة التحميـل      أربعة أمثال  لقوة توضع على سطحها العلوي تعادل     لسوائب املرنة   تعرَّض حاوية ا    ٣-١٠-٣-٥-٨-٦

  . ساعة٢٤اخلاصة بالتصميم ملدة 
  .ال حيدث فقد يف احملتويات يف أثناء االختبار أو بعد إزالة احلمل: معايري اجتياز االختبار  ٤-١٠-٣-٥-٨-٦
  تقرير االختبار  ٤-٥-٨-٦
  :حاوية السوائب املرنةختبار يتضمن التفاصيل التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي يصاغ تقرير عن نتائج اال  ١-٤-٥-٨-٦

  اسم وعنوان مرفق االختبار؛  -١
  ؛)حيثما كان ذلك مناسباً(اسم وعنوان مقدم الطلب   -٢
  رمز وحيد مميز لتقرير االختبار؛  -٣
  تاريخ تقرير االختبار؛  -٤
  ؛حاوية السوائب املرنةصانع   -٥
مثل األبعاد واملواد ووسـائل اإلغـالق        (حلاوية السوائب املرنة  موذج التصميمي   وصف الن   -٦

  ؛)صور(أو صورة /و)  وما إىل ذلكسمكوال
  ؛الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا/السعة القصوى  -٧
  خصائص احملتويات املختربة، مثل حجم اجلسيمات يف حالة املواد الصلبة؛  -٨
  وصف االختبار ونتائجه؛  -٩

  .توقيع تقرير االختبار واسم املوقِّع وصفته  -١٠
 قد جـرى    من أجل النقل  اليت أعدت   حاوية السوائب املرنة    يتضمن تقرير االختبار بيانات تفيد بأن         ٢-٤-٥-٨-٦

وتقـدم  .  هذا الفصل وأن استخدام طرائق تعبئة أو مكونات أخرى قد يبطل صـالحيتها         من املناسبة   لألحكاماختبارها وفقاً   
   . من تقرير االختبار للسلطة املختصةنسخة
  وضع العالمات  ٥-٥-٨-٦
 مصنوعة ومعدة لالستخدام وفقاً هلذه الالئحة عالمات دائمة         سوائب مرنة كل حاوية   جيب أن حتمل      ١-٥-٥-٨-٦

   : مم، وأن تبني ما يلي٢٤ال يقل ارتفاع احلروف واألرقام والرموز عن جيب أو. مقروءة توضع يف مكان تسهل رؤيته
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  ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات  )أ( 

 أو حاويات السوائب املرنـة أو       يف أي غرض آخر غري إثبات أن العبوة       ال يستخدم هذا الرمز     
ذات الصلة الـواردة يف     لالشتراطات    متتثل الصهريج النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر      

  .٨- ٦أو  ٧- ٦ أو ٦- ٦ أو ٥- ٦ أو ٣- ٦ أو ٢- ٦ أو ١- ٦ الفصل
  ؛BK3الرمز   )ب(
   :التعبئة اليت اعتمد هلا النموذج التصميمي) جمموعات(حرف كبري يشري إىل جمموعة   )ج(

 Z  جملموعة التعبئة IIIفقط؛   
  ؛)آخر رقمني(شهر وسنة الصنع   )د(
 ص بتخصيص العالمة، ويعّبر عنها بالعالمة املميزة للمركبات ذات     املرخِّ احلروف الدالة على البلد      )ه(

   ركات يف نظام املرور الدويل؛احمل
كمـا حتـددها   السوائب املرنة   اسم أو رمز الصانع وغري ذلك من عالمات التعرف على حاوية              )و( 

  السلطة املختصة؛
  ؛ محل اختبار التنضيد بالكيلوغرام  )ز( 
  .الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا بالكيلوغرامات  )ح( 

بـني  بوضوح  ويتم الفصل   ) ح(إىل  ) أ( من     الوارد يف الفقرات الفرعية    توضع العالمات وفقاً للتسلسل        
سافة وتعرض بطريقة تتيح سـهولة      مبأو  مثالً  بشرطة مائلة    كل عنصر من عناصر العالمات املطلوبة يف هذه الفقرات الفرعية         

  .التعرف على مجيع أجزاء العالمة
  مثال على العالمات  ٢-٥-٥-٨-٦

      BK3/Z/11 09  
      RUS/NTT/MK-14-10 
   56000/14000  

  

u 
n 
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  سابعاجلزء ال

  عمليات النقلاألحكام املتعلقة ب
  متهيدية مالحظة

وسـائط   مبختلف هذا اجلزء للسلطات الوطنية أو السلطات املختصة          يف تترك صياغة األحكام املفصلة     :مالحظة
وسـائط  م التنفيذية اليت تنطبق على مجيع        األحكا ١-٧الالئحة، يتضمن الفصل    هذه  وألغراض  . اإلقليمية السلطات   أو النقل
 وسائط النقل كل من   ، لتدرج فيه أحكام إضافية تنطبق على        وماًيستكمل عم  وإن مل     فصل إضايف،  وُيدخل يف احلسبان  . النقل

  .اإلقليمية السلطات أو وسائط النقلبقد تضيفها السلطات الوطنية أو املختصة 
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  ١-٧الفصل 
  وسائط النقلالنقل باستخدام مجيع األحكام املتعلقة بعمليات 

  ، واشتراطات التحميلواألحكام العامة، التطبيقنطاق   ١-١-٧
  .وسائط النقليتضمن هذا الفصل األحكام اليت تنطبق على عمليات نقل البضائع اخلطرة باستخدام مجيع   ١-١-١-٧
  :إذاقل إال للنبضائع خطرة قدم ال تما مل حيدد يف مكان آخر من هذه الالئحة،   ٢-١-١-٧

ووصـفها   صـحيحة،  بصورة    والسمات عليها   ووضع العالمات  وتعبئتها  البضائع مت تصنيف   )أ(
   طرة؛اخلبضائع ال نقلل يف مستند وإصدار شهادة فيها وتسجيل ذلك

، وال توجد خملفات خطـرة  يف حالة مناسبة للنقل وفقاً ملا تقتضيه هذه الالئحةالبضائع   وكانت  )ب(
  .تصقة على الطرد من اخلارجمن بضائع خطرة مل

  قبول الناقلني البضائع اخلطرة  ٣-١-١-٧
  :ال يقبل الناقل بضائع خطرة مهيأة للنقل إال إذاما مل حيدد يف مكان آخر من هذه الالئحة،   ١-٣-١-١-٧

قُّدمت له نسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة أو غريه من املستندات واملعلومات اليت تقتضيها                 )أ(
  ؛الالئحة هذه أحكام

  .على البضائع اخلطرةة إلكترونية املعلومات املنطبقة  له يف صيغقُّدمتأو   )ب(
وجيـوز  . املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة ُترفَق هبذه البضائع حىت وصوهلا إىل املقصد النهائي              ٢- ٣- ١- ١- ٧

وُتسلَّم هذه املعلومات إىل املرسل     . ا يف مستند آخر   تدوين هذه املعلومات يف مستند نقل البضائع اخلطرة كما جيوز تدوينه          
  .إليه مع تسليمه البضائع اخلطرة

إذا قُّدمت املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة إىل الناقل يف صيغة إلكترونية، جيب أن تظل متيسِّرة                  ٣-٣-١-١-٧
يف هذه املعلومات أن يكون ممكناً طبعها على الورق         وجيب  . له بال انقطاع طيلة مدة النقل، حىت الوصول إىل املقصد النهائي          

  .بدون تأخر
  :إال بالشروط التاليةبضائع خطرة نقل ال تما مل حيدد يف مكان آخر من هذه الالئحة،   ٤-١-١-٧

 وضع العالمات وبطاقات الوسم ولوحات اإلعالن اخلارجي بشكل مناسب على وحدات النقل             )أ(
  ؛ الشاحنة

 يف حالة مناسبة للنقل من النواحي األخرى وفقا ملا تقتضيه هذه             الشاحنة قلوتكون وحدات الن    )ب(
  .الالئحة

قوية مبا يكفي لتحمل الصدمات وعمليـات  شاحنة ال حتّمل طرود البضائع اخلطرة إال يف وحدات نقل          ٥-١-١-٧
  الـشاحنة  وتكون وحدة النقل  . ملتوخاة أثناء الرحلة ا   الالزم توقعها  عادة أثناء النقل، مع مراعاة الظروف        حتصلالتحميل اليت   

  . مناسباً، بوسائل لتسهيل تأمني ومناولة البضائع اخلطرةكانوتزود وحدة النقل، حيثما . مبنية بشكل مينع فقد احملتويات
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 عطب ميكن   خلّوها من أي   من الداخل واخلارج قبل التحميل للتأكد من          الشاحنة تفحص وحدة النقل    ٦-١-١-٧
  .ها أو سالمة الطرود احملّملة فيهاأن يؤثر يف سالمت

 وفقـاً   ، البضائع غرب املتوافقة، سواء اخلطرة أو غريهـا        ُيفَصل بني  حبيث    الشاحنة حتّمل وحدات النقل    ٧-١-١-٧
احلفظ "أو  " عدم التنضيد املزدوج  "وتستوىف تعليمات التحميل اخلاصة، مثل أسهم االجتاه، واشتراطات         . ألحكام هذا الفصل  

حّمل البضائع اخلطرة الـسائلة     وكلما أمكن، تُ  . ، أو االشتراطات املتعلقة بضبط درجة احلرارة بوجه خاص        "يف مكان جاف  
  .حتت البضائع اخلطرة اجلافة

 بوسـائل    الشاحنة الطرود اليت حتتوي على بضائع خطرة وسلعاً خطرة غري معبأة تؤمن يف وحدة النقل               ٨-١-١-٧
وكتائف السند الطيِّعـة    ،  وألواح التحشية اليت تزلَّق بني البضائع     مثل أحزمة التثبيت،    ( البضائع   كبح زحيان مناسبة قادرة على    

وعندما تنقل بضائع خطرة مع .  أثناء النقل من شأهنا أن تغري اجتاه الطرود أو تسبب هلا عطباًزحزحةبطريقة متنع أية ) لإلحكام
 حبيـث   الشاحنة بضائع بطريقة مأمونة أو تعبأ يف وحدت النقل       ، تثبت مجيع ال   ) الثقيلة الصناديقمثل اآلالت أو    (بضائع أخرى   

حبـصر   أو   حشوات رِفد وميكن منع حركة الطرود كذلك مبلء أي فراغات باستخدام          . نع انتثار أو انفالت البضائع اخلطرة     مي
 حتاشـياً بطة بـإفراط  ويف حالة استخدام وسائل الربط مثل أحزمة التطويق أو السيور، ال تشد هذه األر           . بتكتيفها أو   الطرود
  . الطرود أو تشويههاإلعطاب

 من الطرود املـصممة     خمتلفةويف حالة حتميل أنواع     .  الطرود ما مل تكن مصممة هلذا الغرض       تنضدال    ٩-١-١-٧
وحيثما يلزم متنع الطرود املكدسة مـن اإلضـرار         . لغرض التنضيد معاً، يؤخذ يف االعتبار توافقها للتنضيد بعضها مع البعض          

  .حتمل عنها الثقلطرود املوضوعة حتتها وذلك باستخدام وسائل بال
ويوىل . ، تراعى وقاية الطرود اليت حتتوي على بضائع خطرة من العطب          والترتيلأثناء عمليات التحميل      ١٠-١-١-٧

، الترتيلالتحميل أو   اليت ستنقل عليها، ولطريقة     الشاحنة  اهتمام خاص ملناولة الطرود أثناء إعدادها للنقل، ولنوع وحدة النقل           
وال تقبل للنقل أي طرود يظهر فيها تسرب أو عطب          . وذلك ملنع حدوث عطب عارض نتيجة جلر الطرود أو سوء مناولتها          

 بل الطرد  هذا احملتويات، ال ينقلانفالت عطب يسبب    تسريب أو  ويف حالة اكتشاف طرد به    . قد يؤدي إىل تسرب احملتويات    
للتعليمات اليت تصدرها سلطة خمتصة أو شخص مسؤول معني ملم بالبضائع اخلطرة واملخـاطر              يوضع يف مكان مأمون وفقاً      

  .اليت تنطوي عليها والتدابري اليت ينبغي اختاذها يف حالة الطوارئ
ترد اشتراطات تشغيل إضافية بشأن نقل العبوات واحلاويات الوسيطة يف األحكـام اخلاصـة املتعلقـة         :١ مالحظة

  ).١-٤انظر الفصل ( ت واحلاويات الوسيطة بالتعبئة للعبوا
 IMO/ILO/UNECE: يف الشاحنةميكن كذلك االطالع على إرشادات إضافية بشأن تعبئة وحدات النقل  :٢ مالحظة

Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) اليت يتضمنها ملحق املدونة الدولية للبضائع اخلطرة ،International 

Maritime Dangerous Goods Code من قبيل االتفاق املـنظم  (، أو مدونات املمارسة الوطنية واملدونات املتعلقة بوسائط النقل
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railwayلتبادل واستخدام عربات الـسكك احلديديـة   

Undertakings (RIV 2000) Appendix II loading guidelines الذي نشره االحتاد الدويل للسكك احلديدية ،((UIC) أو مدونة ،
   ). سالمة احلموالت على املركباتنقواعد املمارسة اليت وضعتها وزارة النقل باململكة املتحدة بشأ
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 ثلثي ذات جوانب وهنايات صلبة متتد ملا ال يقل عن وسيلة نقلجيب نقل حاويات السوائب املرنة داخل   ١١-١-١-٧
  .ارتفاع حاوية السوائب املرنة

، جيـب إيـالء     ٢-٤-٥عند حتميل حاويات السوائب املرنة يف حاوية شحن على النحـو املـبني يف                 :مالحظة
، وخباصـة   ٢، املالحظـة    ١٠-١-١-٧ املـشار إليـه يف       وحـدات النقـل الـشاحنة     خاصة لتوجيه التعبئة املتعلق ب     عناية

 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs)     اليت يتضمنها ملحق املدونـة الدوليـة للبـضائع ،
  .International Maritime Dangerous اخلطرة 

متنع  بطريقة   وسيلة النقل تثبت حاويات السوائب املرنة بوسائل مناسبة قادرة على منع حركة احلاوية يف               ١-١١-١-١-٧
كذلك مبلء أي فراغات    احلاويات  وميكن منع حركة    .  أو تسبب هلا عطباً    احلاوية أن تغري اجتاه      أثناء النقل من شأهنا    حركةأية  

ويف حالة استخدام وسائل الربط مثل أحزمة التطويـق أو الـسيور،            . باستخدام حشوات رِفد أو حبصر الطرود أو بتكتيفها       
  .و تشويهها أحاويات السوائب املرنة إلعطاب تشد هذه األربطة بإفراط حتاشياً ال
  .ال تنضد حاويات السوائب املرنة من أجل النقل الربي أو النقل بالسكك احلديدية  ٢-١١-١-١-٧
   البضائع اخلطرةالفصل بني  ٢-١-٧
 املادتان أو الـسلعتان  تعترب ،الفصلوألغراض . بعض أثناء النقل عن   البضائع غري املتوافقة بعضها      ُتفصل  ١-٢-١-٧

ويف . ا معاً إىل خماطر يف حالة التسرب أو االنسكاب، أو أي حادث آخر            حتمال أن يؤدي تنضيدمه    كان ا  كلماغري متوافقتني   
  .٢-٣-١-٧، و١-٣-١-٧ يف ١ مواد وسلع الرتبة فصلهذا الشأن، ترد تفاصيل اشتراطات 

مدى اخلطر الناشئ من احتماالت التفاعل بني البضائع اخلطـرة غـري املتوافقـة، ولـذلك       خيتلف  قد    ٢-٢-١-٧
 يف بعض احلاالت عن طريـق اشـتراط         الفصلوميكن حتقيق هذا     .ما يناسب  الالزمة حسب  الفصل بينها أيضاً ترتيبات    ختتلف

 متوافقة مع املواد أو الـسلع       مبشحونات بني هذه البضائع     الفاصلةوميكن ملء الفراغات    . مسافات حمددة بني البضائع اخلطرة    
  .اخلطرة املعنية

 وسائط النقل الفصل بني البضائع خبصوص كل من       وتستند أحكام   . حة ذات طابع عام   أحكام هذه الالئ    ٣-٢-١-٧
  :املبادئ التاليةإىل 

بعض حبيث يتم تقليل املخاطر بشكل فعـال يف         عن   اخلطرة غري املتوافقة بعضها      البضائعفصل  ت  )أ(
   آخر؛عارضحالة حدوث تسرب أو انسكاب عرضي أو وقوع أي 

 اليت تنطبق على أي مـن هـذه         الفصل اشتراطات    أقسى معاً، تطبق  بضائع خطرة    تنضيدعند    )ب(
  البضائع؛

ل املناسـبة   عـز  اشتراطات ال  ُتطبَّق إضافية،   إخطار اليت يتعني أن حتمل بطاقات       طرودلايف حالة     )ج(
  . من االشتراطات املقررة للخطر األساسيأقسىللخطر اإلضايف إذا كانت هذه االشتراطات 

  . خطراًعلى بضائع خطرة تتفاعل فيما بينها تفاعالًعبوة شاملة توي  حتال جيوز أن  ٤-٢-١-٧
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  على نقل املتفجراتتنطبق أحكام خاصة   ٣-١-٧
  خمتلفة اليت تنتمي جملموعات توافق ١فصل بضائع الرتبة   ١-٣-١-٧

 لكـن   تزداد درجة أمان املواد والسلع املتفجرة إذا نقل كل نوع منها مبعزل عن األنـواع األخـرى،                  :مالحظة
 التـوازن الـسليم بـني       يومن الناحية العملية، يقتـض    . االعتبارات العملية واالقتصادية حتول دون حتقيق هذه احلالة املثالية        

  .نقل ال املواد والسلع املتفجرة يف منخمتلفةأنواع من اجلمع بني اشتراطات األمان والعوامل األخرى حتقيق درجة معينة 
بـضائع  ف. بني املتفجـرات  " التوافق" على   ، معاً يف النقل   ١تحميل بضائع الرتبة    ب مدى السماح توقف  ي  ١-١-٣-١-٧

 يف حجـم اآلثـار      وإما يف احتمال وقوع حادث،      إماإذا كان ميكن نقلها معاً دون زيادة ملحوظة         " متوافقة"ُتعتَبر   ١الرتبة  
  .املترتبة على وقوع مثل هذا احلادث لكمية حمددة من احلمولة

  : وفقاً للشروط التالية،)ونن (N و)افك (Kإىل ) لفأ (A نقل سلع جمموعات التوافق ميكن  ٢-١-٣-١-٧
  ميكن أن تنقل معاً العبوات اليت حتمل حرف جمموعة التوافق ذاته ورقم الشعبة ذاته؛  )أ(
 شـريطة معاملـة     ،الشعبأرقام   وإن اختلفت ميكن أن تنقل معاً سلع جمموعة التوافق ذاهتا           )ب(

، ٥- ١غري أنه عند نقل بضائع الشعبة . صغر الشعبة ذات الرقم األمنا وكأهنا الشحنة بأكمله
، يتعني معاملـة    )الد (D، جمموعة التوافق    ٢- ١ مع بضائع الشعبة     )الد (Dجمموعة التوافق   

  ؛D، جمموعة التوافق ١- ١ الشعبة منالشحنة بأكملها ألغراض النقل وكأهنا 
بـصرف  ( خمتلفـة  اليت حتمل حروف جمموعات توافـق        رودالطيف النقل بني    ، ال جيمع    عموماً  )ج(

 ،)اءه (E و ،)الد( Dو،  )يمج (C إال يف حالة حروف جمموعات التوافق        )عن رقم الشعبة   النظر
  .٤-١-٣-١-٧ و٣-١-٣-١-٧ املشروح يف النحو، وذلك على )افق( Sو

ـ  (K إىل) لفأ (A هناك بعض التوليفات املسموح هبا يف نطاق جمموعات التوافق          :مالحظة ـ  (N و )افك  )ونن
   .وسائط النقل خمتلفطبقة على نحتددها األحكام امل

 معاً يف وحدة شـحن أو وحـدة         )اءه (Eو )الد (Dو )يمج (Cيسمح بنقل سلع جمموعات التوافق        ٣-١-٣-١-٧
ملا ورد يف   بة وفقاً   وتعني الشعبة املناس  . ٣-١-٢شريطة تعيني رمز التصنيف العام طبقاً ملا هو موضح يف            ،واحدةشاحنة   نقل
. )هـاء  (E يف جمموعة التوافق     )اءه (Eو )الد (Dو )يمج (Cجملموعات  من ا  توليفة لسلع    ةوتدرج أي . )ب (٢-١-٣-١-٧

، مع مراعاة ١-١-٢-١-٢يف أنسب جمموعة توافق وردت يف  )الد (Dو )يمج (C توليفة ملواد جمموعات التوافق ةوتدرج أي 
  .معةاخلصائص السائدة للحمولة اجمل

 جمموعة توافق أخرى فيما عـدا اجملمـوعتني         ةمع بضائع أي  ) قاف( Sميكن نقل بضائع جمموعة التوافق        ٤-١-٣-١-٧
  .والم لفأ
نقل بـضائع هـذه   وال ت.  مع بضائع جمموعات التوافق األخرى)الم (Lال تنقل بضائع جمموعة التوافق       ٥-١-٣-١-٧

  . ذاهتا)الم( L موعة التوافقاجملموعة إال مع نوع البضائع نفسه يف نطاق جم
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 مع جمموعات التوافق ))ب (٢-١-٣-١-٧انظر ( )ونن (Nقل بضائع جمموعة التوافق   ، ال تن  بوجه عام   ٦-١-٣-١-٧
   )الد (Dو )يمج (C إذا نقلت هذه البضائع مع بضائع جمموعات التوافق          غري أنه . )قاف( S  جمموعة التوافق  األخرى باستثناء 

  .)٣-١-٣-١-٧انظر أيضاً () دال( D جمموعة التوافق عترب منت، )اءه (Eو
، الـشحن حاويـات    مع بضائع خطرة من رتـب أخـرى يف           ١النقل املختلط لبضائع من الرتبة        ٢-٣-١-٧

  والشاحنات الربية، وعربات السكك احلديدية
 أو   برية ركبات مع بضائع خطرة من الرتب األخرى يف حاويات شحن أو م           ١ال تنقل بضائع من الرتبة        ١-٢-٣-١-٧

  . ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة سكك حديديةعربات
 مع بضائع خطرة مـن الرتـب        ،)قاف (Sجمموعة التوافق   من  ،  ٤-١جيوز أن تنقل بضائع من الشعبة         ٢-٢-٣-١-٧

  .األخرى
رقـم األمـم     املدرجة حتـت     Cباستثناء املتفجرات العصفية من النوع      (جيوز نقل متفجرات عصفية       ٣-٢-٣-١-٧

مثـل  (والنترات الفلزية القلويـة     ) ٢٠٦٧ و ١٩٤٢مع نترات األمونيوم املدرجة حتت رقمي األمم املتحدة         ) ٠٠٨٣ املتحدة
، )١٤٥٤مثل املدرجة حتت رقم األمم املتحـدة        ( القلوية    األرضية والنترات الفلزية ) ١٤٨٦املدرجة حتت رقم األمم املتحدة      
 والتنضيد واحلمولـة القـصوى      والفصل ألغراض الترتيب    ١ه متفجرات عصفية من الرتبة      بشرط أن يعامل اجملموع باعتبار    

  .املسموح هبا
رقم (، ونترات الليتيوم    )١٤٥١رقم األمم املتحدة    (يشمل مصطلح النترات الفلزية القلوية نترات السيزيوم          :مالحظة

، )١٤٧٧رقم األمـم املتحـدة      (، ونترات الروبيديوم    )١٤٨٦رقم األمم املتحدة    (، ونترات البوتاسيوم    )٢٧٢٢األمم املتحدة   
رقـم األمـم    ( نترات الباريوم     القلوية  األرضية النترات الفلزية ويشمل مصطلح   ). ١٤٩٨رقم األمم املتحدة    (ونترات السوديوم   

، ونتـرات   )١٤٥٤رقم األمم املتحـدة     (، ونترات الكلسيوم    )٢٤٦٤رقم األمم املتحدة      (، ونترات البِريليوم    )١٤٤٦املتحدة  
  ).١٥٠٧األمم املتحدة رقم (، ونترات السترونتيوم )١٤٧٤رقم األمم املتحدة  (املغنيزيوم 

 ١اليت حتتوي على بضائع مـن الرتبـة         ) ٢٩٩٠ و ٣٠٧٢رقما األمم املتحدة    (أجهزة اإلنقاذ   يف  جيوز    ٤-٢-٣-١-٧
  . األجهزةهذه املوجودة يفاليت من نوع البضائع كمعدات أن تنقل مع البضائع اخلطرة 

جيوز نقل أدوات نفخ الوسائد اهلوائية أو وحدات الوسائد اهلوائية أو سحابات أحزمـة املقاعـد مـن                     ٥-٢-٣-١-٧
مع أدوات نفخ الوسائد اهلوائية ووحدات الوسـائد        ) ٠٥٠٣رقم األمم املتحدة    ) (زاي (G جمموعة التوافق من   ،٤-١ الشعبة

  ).٣٢٦٨رقم األمم املتحدة  (٩رتبة اهلوائية وسحابات أحزمة املقاعد من ال
  نقل املتفجرات يف حاويات الشحن والشاحنات الربية وعربات السكك احلديدية  ٣-٣-١-٧
سـلع   وأ أو الشاحنات الربية أو عربات السكك احلديدية لنقـل مـواد             الشحنال تستخدم حاويات      ١-٣-٣-١-٧

 صاحلة لالستخدام مـن حيـث       الربية أو عربة السكك احلديدية      أو الشاحنة   الشحن  ما مل تكن حاوية    ،١متفجرة من الرتبة    
، )طبقاً لالتفاقية الدولية لـسالمة احلاويـات      ( )فقطالشحن  يف حالة حاويات    (تركيبها، كما يثبت من وجود لوحة اعتماد        

  : على النحو التايليليفصت باملعاينةمل يتم إجراء فحص  وما
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 يلزم التأكـد    ،مبتفجراتربية أو عربة السكك احلديدية      ال أو الشاحنة    الشحنقبل حتميل حاوية      )أ(
من خلوها من خملفات الشحنة السابقة، والتأكد من صالحيتها لالستخدام من حيث التركيب             

  وخلو األرضية واجلدران الداخلية من النتوءات؛
ناصر أال تكون هناك عيوب كبرية يف الع      " الصالحية لالستخدام من حيث التركيب    "يعين مصطلح     )ب(

 ، على سبيل املثال، يف حالـة      الربية أو عربة السكك احلديدية    أو الشاحنة   الشحن  اهليكلية حلاوية   
قضبان النهايات العلوية والـسفلية،     و، قضبان اجملاري العلوية والسفلية اجلانبية،        الشحن حاويات

عيوب ويقـصد بـال   . دعامات وتركيبات األركان  والعوارض األرضية،   والباب،  وعارضة  عتبة  و
أي  وأبصرف النظر عن طوله؛      مم   ١٩الكبرية أي نقر أو احنناء يف العناصر اهليكلية يتجاوز عمقه           

 وصلة تراكبيـة غـري      ةأكثر من وصلة تراكبية، أو أي     أو  تشققات أو كسور يف العناصر اهليكلية؛       
 البـاب، أو  لىيف أع يف قضبان النهايات العلوية أو السفلية أو )ةعشقمن قبيل الوصالت امل  (سليمة  

وجود أكثر من وصلتني تراكبيتني يف أي من قضبان اجملاري العلوية أو السفلية اجلانبيـة أو أيـة                  
 أو كـسر يف   يلّوصلة تراكبية يف عتبة الباب أو دعامات األركـان؛ أو وجـود أي تقبـب أو        

 احـشاي  أو غياب إحداها أو عدم صالحيتها ألي سبب أو وجود أي              وخردواته مفصالت الباب 
أي تشوه يف الشكل العام حيـول دون        الشحن  ؛ ويف حالة حاويات     ال تؤدي وظيفتها   سداداتأو  

 أو   الربية  املركبة  على أو هيكل قاعدي     والتركيب والتثبيت على   ، السليم لوسائل املناولة   التراصف
   السفينة؛داخل املخصصة هلا اخلاليا احلاويات يف  هذه أو يعوق إدخال السكك احلديديةعربة

أو الربيـة   أو الـشاحنة   الشحن حاويةمن مكوِّنات يف أي احنطاطباإلضافة إىل ذلك، ال يقبل      )ج(
 صدأ املعـدن يف     وذلك مثل  بصرف النظر عن املادة اليت صنعت منها،         ، السكك احلديدية  عربة

النقر غري أنه ميكن قبول ظواهر البلى العادية كالصدأ و        . الزجاج الليفي  تفتتاجلدران اجلانبية أو    
غري الغائرة واخلدوش البسيطة وغريها من مظاهر العطب اليت ال تؤثر يف صـالحية اسـتخدام                

  .الوحدة أو صمودها للتقلبات اجلوية
ـ  ١- ١ الشُّعب يف   درجةامل احلرة االنسياب  ساحيقفيما يتعلق بامل    ٢- ٣- ٣- ١- ٧  اي،ز ١- ١ و ال،د ١- ١ و يم،ج
، تكون أرضية حاوية    ايز ٣-١ و اي،ز ٢-١ و اي،ز ١-١ الشُّعب يف   رجةدامل النارية   أللعاب وا اي،ز ٣-١ و يم،ج ٣- ١و

  . غري معدينغطاء ذات سطح أو الشحن
  نقل الغازاتتنطبق على أحكام خاصة   ٤-١-٧
 إال ٣٢٧ال تنقل األيروسوالت ألغراض إعادة معاجلتها أو للتخلص منها مبوجب بنود احلكم اخلـاص               ١-٤-١-٧

  . هوية، وال تنقل يف حاويات الشحن املغلقة جيدة الت شاحنةيف وحدات نقل
 واألكاسيد الفوقيـة    ١-٤الشعبة   يف   درجةاملق على نقل املواد الذاتية التفاعل       بطنأحكام خاصة ت    ٥-١-٧

  ٢-٥الشعبة  يف درجةاملالعضوية 
ـ  نقل، يراعى أ  حيثما جيمع عدد من الطرود يف حاوية شحن أو شاحنة برية مغلقة أو وحدة                 ١-٥-١-٧  ببسال ت

  .الكمية الكلية للمادة وأنواع وعدد الطرود وطريقة التنضيد أي خماطر لالنفجار
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ميع املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية من تأثري أشـعة الـشمس          جلماية  احل  أن توفَّر  يلزم  ٢-٥-١-٧
  .توضع يف أماكن جيدة التهويةأن املباشرة ومجيع مصادر احلرارة، و

أكاسيد فوقيـة   ال  ، و ٤-٣-٢-٤-٢ حسب اشتراطات الفقرة  ذاتية التفاعل   معينة  مواد  جيوز نقل   ال    ٣-٥-١-٧
قد وعالوة على ذلك، .  ضبط درجة احلرارة متكّن من، إال يف ظروف١-٤-٣-٥-٢ حسب اشتراطات الفقرةعضوية معينة   

ي ال يتطلب عادة ضبط درجة احلرارة يف        األمر ضبط درجة احلرارة عند نقل مادة ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضو            يقتضي  
 علـى  ٢-٣-٥-١-٧و ١-٣-٥-١-٧  الواردة يفشتراطاتاالوتنطبق . س٥٥ºظروف قد ترتفع فيها درجة احلرارة فوق    

  .نقل مثل هذه املواد
  أحكام ضبط درجة احلرارة  ١-٣-٥-١-٧
يفتـرض أال   و. ادة بشكل مأمون   هي الدرجة القصوى اليت ميكن عندها نقل امل        "الضبطدرجة حرارة   "  ١-١-٣-٥-١-٧

، إليهاوصلت  إذا وأن ال تستمر احلرارة يف هذه الدرجة،س، ٥٥ºدرجة حرارة البيئة احمليطة مباشرة بالطرد أثناء النقل  تتجاوز  
.  قد يلزم اختاذ إجراءات طوارئ،ويف حالة فقدان السيطرة على درجة احلرارة. ساعة ٢٤كل يف غضون إال فترة قصرية نسبياً 

  . عندها هذه اإلجراءاتتنفذ هي درجة احلرارة اليت "درجة حرارة الطوارئ"و
  حساب درجيت حرارة الضبط والطوارئ  ٢-١-٣-٥-١-٧

 نوع الوعاء
االحنـالل درجة حرارة 

(SADT)الذايت التسارع 
 درجة حرارة الطوارئ درجة حرارة الضبط  )أ(

العبوات املفردة 
 واحلاويات الوسيطة

٢٠ºدرجة حرارة االحنالل الذايت     حتت س أو أقل 
 س٢٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت      
 س١٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنالل الذايت      س٣٥ºس إىل ٢٠ºفوق   
  س١٥ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت      
  س١٠ºمبقدار التسارع 

 الذايتحتت درجة حرارة االحنالل       س٣٥ºفوق   
  س١٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت      
  س٥ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنالل الذايت      س٥٠ºأقل من   الصهاريج النقالة
  س١٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت      
  س٥ºمبقدار التسارع 

  . للمادة املعبأة املراد نقلها(SADT)أي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع   )أ(  

علـى   ٢-١-٣-٥-١-٧اجلـدول   الستعانة ب الطوارئ با درجة حرارة   درجة حرارة الضبط و   حتسب    ٣-١-٣-٥-١-٧
 اليت تعّرف بأهنا أدىن درجة حرارة ميكن أن حيدث فيهـا احنـالل ذايت     (SADT)درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع      أساس  

ذايت التسارع لتقرير مدى ضرورة إخضاع مادة مـا  ال درجة االحنالل وُتحدد. ة املستخدمة يف النقل   التسارع ملادة ما يف العبو    
وترد االشتراطات املتعلقة بتحديد درجة االحنالل الذايت التسارع للمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد            . لضبط احلرارة أثناء النقل   

  .توايل، على ال٢-٤-٣-٥-٢ و٤-٣-٢-٤-٢الفوقية العضوية يف 
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لمواد الذاتية التفاعل    ل ٣-٢-٣-٢-٤-٢، يف   االنطباق ترد درجات حرارة الضبط والطوارئ، حسب       ٤-١-٣-٥-١-٧
أن تقل درجة احلرارة جيوز  و. لألكاسيد الفوقية العضوية املدرجة حالياً يف فئات    ٤-٢-٣-٥-٢ ويف   ،املدرجة حالياً يف فئات   

  .خطر للمراحل اختيارها لتفادي أي فصل لزم ولكن يالفعلية أثناء النقل عن درجة حرارة الضبط،
  ضبط درجة احلرارةيف ظروف النقل   ٢-٣-٥-١-٧

 نقل إىل أخرى، فلن حتتوي الفقرات التالية        طريقة من   ختتلفنظراً ألن الظروف اليت تؤخذ يف االعتبار          :مالحظة
  .إال على توجيهات عامة

 مسة أساسية يف النقل املأمون للمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد          عيَّنةامليشكل احلفاظ على درجة احلرارة        ١-٢-٣-٥-١-٧
  :وبصورة عامة يلزم ما يلي. الفوقية العضوية

   قبل التحميل؛ الشاحنة فحص شامل لوحدة النقلإجراء  )أ(
   التربيد؛منظومة تشغيل بشأن الناقل تعليمات وإعطاء  )ب(
  لضبط؛يف حال اختالل اخذ  إجراءات تتَّتعينيو  )ج(
  رصد منتظم لدرجات احلرارة التشغيلية؛و  )د(
  . أو قطع غيارةاحتياطي تربيد منظومة ريتوفو  )ه(

 التربيد وتكون مجيع الوصـالت    منظومةالوصول املباشر إىل أجهزة الضبط واستشعار احلرارة يف         كفل  ُي  ٢-٢-٣-٥-١-٧
 بواسطة جهـازي استـشعار    الشاحنة داخل وحدة النقلوتقاس درجة حرارة حيز اهلواء . الكهربائية صامدة لألحوال اجلوية   

ويلزم التحقق من درجة احلرارة   . كشف أي تغريات تطرأ على درجة احلرارة      بسهولة  مستقلني، وتسجل القراءات حبيث ميكن      
  الـشاحنة   تزود وحدة النقـل    ،س٢٥º+ ويف حالة نقل مواد تقل درجة حرارة ضبطها عن        . ات وتسجيلها  ساع ٦-٤كل  

 ومضبوطة لتعمل عند درجة حرارة الـضبط  ، التربيدمنظومة مزودة مبصدر للطاقة مستقل عن ،إنذار مرئية ومسموعةبأجهزة  
  .أو دوهنا

 إجراءات عاجلة تـشمل أي إصـالحات        يباشر تنفيذ يف حالة جتاوز درجة حرارة الضبط أثناء النقل،           ٣-٢-٣-٥-١-٧
 من   بشكل متواتر  التحققكما جيرى   . )مثالًسائلة أو صلبة     واد تربيد مافة  بإض(ضرورية ألجهزة التربيد أو زيادة طاقة التربيد        

احلرارة إىل  درجة   إجراءات الطوارئ حني تصل      الشروع يف يتعني  و. تنفيذ إجراءات الطوارئ  من استعدادات   درجة احلرارة و  
  .الدرجة احلرجة للطوارئ

  :لنقل على عوامل عدة منها اة يف حالةتعتمد مالءمة وسيلة معينة لضبط احلرار  ٤-٢-٣-٥-١-٧
  درجة حرارة ضبط املادة أو املواد املنقولة؛  )أ(
  الفرق بني درجة حرارة الضبط واألحوال املتوقعة لدرجة احلرارة احمليطة؛و  )ب(
   العزل احلراري؛فعاليةو  )ج(
  مدة النقل؛و  )د(
  . احتياطا حلاالت التأخرالسماح هبامش أمانو  )ه(
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  :مرتبة تصاعدياً حسب قدرة الضبط،  كما يليملالئمة ملنع جتاوز درجة حرارة الضبط هيلطرائق اا  ٥-٢-٣-٥-١-٧
 لألكاسيد الفوقية العضوية أقل من درجة       البدئيةالعزل احلراري بشرط أن تكون درجة احلرارة          )أ(

  حرارة الضبط بقدر كاف؛
  : تربيد بشرطمبنظومةالعزل احلراري   )ب(

 على  افالنتروجني املسّيل أو ثاين أكسيد الكربون اجل      ( تربيدلمحل كمية كافية من مادة ا       '١'
  ؛احتياطا حلاالت التأخر مبا يسمح هبامش معقول )سبيل املثال

  ؛تربيدعدم استخدام األكسجني املسّيل أو اهلواء كمواد و  '٢'
  ؛تربيد منتظم حىت بعد استهالك معظم مادة التربيد تأثري ريتوفو  '٣'
   الوحدة بضرورة هتويتها قبل دخوهلا؛)أبواب(باب ح على  حتذير واضوكتابة  '٤'

 ُحجـرات ة لالنفجار داخل    مانعالتربيد امليكانيكي املفرد، بشرط استخدام تركيبات كهربائية          )ج(
تقل فيها نقطـة      اليت ال  التربيد ملنع اشتعال األخبرة اللهوبة املنبعثة من األكاسيد الفوقية العضوية         

  ؛س٥º+حرارة الطوارئ الوميض عن جمموع درجة 
  : شريطةتربيد مادة منظومة مع ة مشتركة تربيد ميكانيكيمنظومة  )د(

  ؛األخرى عن ة مستقلاملنظومتنيكون كل من تأن   '١'
  ؛)ج( و)ب (أن تتحقق االشتراطات املبينة يف  '٢'

  : شريطةةمزدوج ة تربيد ميكانيكيمنظومة  )ه(
باسـتثناء الوحـدة املتكاملـة       خـرى األ عـن    ة مستقل املنظومتنيكون كل من    تأن    '١'

  بالطاقة؛ لإلمداد
 على احملافظة على الـضبط املالئـم        تانى حدة قادر  ـ عل املنظومتنيكون كل من    تأن  و  '٢'

  لدرجة احلرارة؛
 درجـة   جممـوع  حالة األكاسيد الفوقية العضوية اليت تقل فيها نقطة االشتعال عن            ويف  '٣'

نفجار يف غرفة التربيد ملنع ال لمانعةكهربائية س، تستعمل تركيبات °٥+حرارة الطوارئ 
  .اشتعال األخبرة اللهوبة املنبعثة من األكاسيد الفوقية العضوية

خبالف املواد الذاتية التفاعـل     ( بضبط درجة احلرارة     املستقرةتنطبق على نقل املواد     أحكام خاصة     ٦-١-٧
  )واألكاسيد الفوقية العضوية

  :ى نقل املواد اليتتنطبق هذه األحكام عل  ١-٦-١-٧
  ؛ "STABILIZED" "مستقّرة"يتضمن امسها الرمسي املستخدم يف الشحن كلمة   )أ(
كما هي مقدمة للنقل    ) ٣-١-٣-٥-١-٧انظر  (وتكون درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع         )ب(

  .س أو أقل٥٠ºيف طرد أو حاوية وسيطة أو صهريج 
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 مادة متفاعلة، ما قد يولد كميات خطرة من احلرارة ستقرارلتحقيق ا الكيميائي   الصدوحني ال يستخدم      
وال تنطبق هذه األحكام على املواد الـيت  . والغاز أو البخار يف ظروف النقل العادية، تنقل هذه املواد مع ضبط لدرجة احلرارة      

  .س٥٠º بإضافة صاّدات كيميائية حبيث تتجاوز درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع تستقر
  . معينةبطرائق نقلبعض املواد اليت تنقل يف ظروف ضبط درجة احلرارة حيظر نقلها   :ظةمالح
 على املـواد    ٢-٣-٥-١-٧ و ٣-١-٣-٥-١-٧ إىل   ١-١-٣-٥-١-٧تنطبق األحكام الواردة يف       ٢-٦-١-٧

  .١-٦-١-٧يف ) ب(و) أ(اليت تستويف املعيارين 
لكنـها  ) ١-١-٣-٥-١-٧انظر  (جة حرارة الضبط    قد تكون درجة حرارة النقل الفعلية أدىن من در          ٣-٦-١-٧

  . انفصال املراحل خطرختتار لتجنب
 SELF-REACTIVE LIQUIDحني تنقل هذه املواد يف حاويات وسيطة أو صهاريج نقالة تنطبق أحكام   ٤-٦-١-٧

TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED"  سائل ذايت التفاعل من النوعFقـل يف  وبشأن الن".  ودرجة حرارة مضبوطة
؛ وبشأن النقل   IBC520يف توجيه التعبئة    " االشتراطات اإلضافية " و ٢-٧-١-٤احلاويات الوسيطة، انظر األحكام اخلاصة يف       
  .١٣-١-٢-٤يف  يف الصهاريج النقالة انظر األحكام اإلضافية

وال يشترط  " STABILIZED" "مستقرة"إذا كان االسم الرمسي املستخدم يف الشحن ملادة ما يتضمن كلمة              ٥-٦-١-٧
س، فإنه ميكن أن تتطلب ضـبطاً       ٥٥ºعادة نقلها مع ضبط لدرجة احلرارة، وتنقل يف ظروف قد تتجاوز درجة احلرارة فيها               

  .لدرجة احلرارة
  )املعدية (٢-٦والشعبة ) السمية (١-٦تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام خاصة   ٧-١-٧
  )السمية (١-٦مواد الشعبة   ١-٧-١-٧
  ل عن املواد الغذائيةعزلا  ١-١-٧-١-٧

 II وIات التعبئـة  ـجمموع(ة ـيمسال تنقل املواد اليت حتمل عالمات املواد السمية أو املعروف أهنا مواد             
 وخمصصة  تؤكل، أو أي منتجات     األعالفمع مواد حتمل عالمات املواد الغذائية أو معروف أهنا مواد غذائية، أو مع               )IIIو

 يف  ة واحـد  حجرة حديدية أو شاحنة واحدة، أو عنرب واحد يف سفينة أو            كيف عربة سك   ،اينأو احليو البشري  لالستهالك  
 III وIIمواد جممـوعيت التعبئـة     يف حالةالسماح بالتخفف من هذا الوضعوميكن . وحدة نقل شاحنة أخرى طائرة أو أية    

 أو املواد   األعالفملنع تلوث املواد الغذائية أو       كافيان   والفصل فيما بينها    املواد شريطة أن تقتنع السلطة املختصة بأن تعبئة      
  .أو احليواينالبشري لالستهالك  وخمصصة اليت تؤكلاألخرى 

   الشاحنة وحدات النقلإزالة تلوث  ٢-١-٧-١-٧
  الطائرة أو أية وحـدة نقـل       ُحَجر عربات السكك احلديدية أو الشاحنات أو عنابر السفن أو           حصتف  

، )III و II و I جمموعات التعبئـة  (ية  مسعروف أهنا مواد    املد حتمل عالمات املواد السمية أو        لنقل موا  خدمت أخرى است  شاحنة
استخدام عربات السكك احلديدية أو الـشاحنات أو        ال يعاد   و. وذلك قبل إعادة استخدامها، بغية معرفة ما إذا كانت ملوثة         

  .تطهريهاأن يتم بل  أخرى ملوثة ق شاحنة الطائرة أو أية وحدة نقلُحَجرعنابر السفن أو 
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  )املعدية( ٢-٦مواد الشعبة   ٢-٧-١-٧
  مسؤولية الناقل  ١-٢-٧-١-٧

مجيع األحكام املنطبقة على تعبئة املواد املعدية، وبطاقـات ومسهـا ونقلـها             فهم  ه  يالناقل وموظف على    
ويعجل بنقل الشحنات مبا يتمشى مـع        ،لقواعد السارية ل متتثلويقبل الناقل الشحنات اليت     . واملستندات املتعلقة هبا فهماً تاماً    

ويف حالة اكتشافه أي خطأ يف بطاقات الوسم أو املستندات، يبلغها فوراً للمرسل أو املرسل إليـه الختـاذ                   . القواعد النافذة 
  .اإلجراءات التصحيحية املناسبة

  اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة حدوث عطب أو تسرب  ٢-٢-٧-١-٧
ه أهنا أصـيبت بعطـب أو   ـمواد معدية يتبني ل   على   نقل عبوات حتتوي     على أي شخص مسؤول عن      

  : تسرب أن يقوم مبا يليمنهاحدث 
  جتنب مناولة الطرود أو مناولتها يف أضيق احلدود؛  )أ(
  اورة للكشف عن أي تلوث وعزل أي طرد حيتمل أن يكون قد تلوث؛ش الطرود اجمليتفتو  )ب(
سلطة البيطرية املختصة وتقدمي معلومات عن أي بلد آخر من          إبالغ سلطة الصحة العامة أو ال     و  )ج(

   بلدان العبور حيتمل أن يكون أشخاص قد تعرضوا فيها للخطر؛
  .أو املرسل إليه/إخطار املرسل وو  )د(

   الشاحنةإزالة تلوث وحدات النقل  ٣-٢-٧-١-٧
 الطائرة أو أية وحدة جرُح أو عنابر السفن أو  الطرق الربية  تفحص عربات السكة احلديدية أو شاحنات       

وإذا .  هذه املواد قبل إعـادة اسـتخدامها       من أجل تنطيفها مما تسرب من      ، أخرى استخدمت لنقل مواد معدية      شاحنة نقل
وميكن القيام بعمليـة إزالـة      .  قبل إعادة استخدامها    الشاحنة تسربت هذه املواد املعدية أثناء النقل، يزال تلوث وحدة النقل         

  .  نشاط املادة املعدية املتسربةُتبِطليلة التلوث بأية وس
  املواد املشعةنقل طبق على نأحكام خاصة ت  ٨-١-٧
  لعزال  ١-٨-١-٧
تعزل الطرود، والعبوات الشاملة، وحاويات الشحن اليت حتتوي على مواد مشعة، واملواد املشعة غـري                 ١-١-٨-١-٧

  :إلبعادها عن) لترانزيتا (العبوراملعبأة، أثناء النقل وأثناء التخزين يف عمليات 
يف مناطق العمل املشغولة بصفة منتظمة، وذلك مبسافات حتسب باستخدام معيار جرعة            العمال    )أ(

   ملي سيفرت يف السنة وبارامترات منوذجية متحفظة؛٥مقداره 
وأفراد اجلمهور، يف املناطق اليت يرتادها اجلمهور بصفة منتظمة، وذلـك مبـسافات حتـسب                 )ب(

   ملي سيفرت يف السنة وبارامترات منوذجية متحفظة؛١معيار جرعة مقداره باستخدام 
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واألفالم الفوتوغرافية اليت مل حتمض، وذلك مبسافات حتسب باستخدام معيار تعـرض فـيلم                )ج(
 ملي سيفرت لكل شـحنة  ٠,١فوتوغرايف غري حممض إلشعاع بسبب نقل املادة املشعة مقداره          

  من هذا الفيلم؛ 
  .٢-٣-١-٧ و٢-١-٧اخلطرة األخرى وفقاً لألحكام الواردة يف واملواد   )د(

 يف مقـصورات   III-YELLOW  الثالثة  أو II-YELLOW الثانية الفئة من   الشاملةال تنقل الطرود أو العبوات        ٢-١-٨-١-٧
 العبوات وأد   الطرو  هذه إال إذا كان األمر يتعلق مبقصورات خمصصة حصراً حلراس مكلفني بشكل خاص مبراقبة             ،يشغلها ركاب 

  .الشاملة
  حدود النشاط  ٢-٨-١-٧

النشاط يف عنرب واحد أو مقصورة واحدة       قيم    جمموعُ ٢-٨-١-٧ املبينة يف اجلدول     ال يتجاوز احلدودَ    
على ظهر مركب مالحي يف اجملاري املائية الداخلية أو على ظهر أية وسيلة نقل أخرى، لنقل مواد غري معبـأة ذات نـشاط                       

  .IP-3 والنوع IP-2 والنوع IP-1سطح من النوع الملوثة  جسامنوعي منخفض أو أ
 لمواد ذات النشاط النوعي املـنخفض     لحدود النشاط اإلشعاعي     :٢-٨-١-٧اجلدول 

  سطح داخل طرود صناعية أو غري معبأةالامللوثة  واألجسام
حد النشاط اإلشعاعي لعنرب أو 

 ينتقل مركب داخل ُحجرة
  ة اجملاري املائية الداخليعلى

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل 
 اليت تستخدم يف غريالنقل 

  طبيعة املادة  اجملاري املائية الداخلية
   مواد ذات نشاط نوعي منخفض)LSA-I(  بال حدود  بال حدود

A2 مثل قيمة ١٠٠
  لالحتراق ة غري قابلةصلب مواد )LSA-III وLSA-II(  بال حدود *

ة قابلة لالحتـراق ومجيـع      صلب مواد   )LSA-III و A2 )LSA-II مثل قيمة ١٠٠  A2 أمثال قيمة ١٠
  السوائل والغازات

  )SCO (سطحالأجسام ملوثة  A2 مثل قيمة  ١٠٠  A2 أمثال قيمة ١٠
  *  A2تعين قيمة النشاط اإلشعاعي النوعي .  

  التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور  ٣-٨-١-٧
  .ةمأمونبطريقة تنضيد الشحنات يراعى   ١-٣-٨-١-٧
 لتنضيدأي أحكام خاصة    بدون تطبيق    معبأة   شحنة عامة  ضمن   شاملة ةطرد أو عبو  أو ختزين   جيوز نقل     ٢-٣-٨-١-٧

  فيهـا ، شـريطة أال يتجـاوز  املنطبقة املوافقة باستثناء ما قد تشترطه السلطة املختصة على وجه التحديد يف شهادة            الشحنة،
  .حقائبأو مباشرة موضوعة داخل أكياس اورة  اجملبضائعال وأال تكون ،٢م/ واط١٥دفق احلراري السطحي المتوسط 

 علـى   الـشحن  وحاويـات    الشاملة الطرود والعبوات    تنضيد و الشحنتراقب عملية حتميل حاويات       ٣-٣-٨-١-٧
  :التايل النحو
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، يقيد العـدد    LSA-I وشحنات مواد اجملموعة     باستثناء ما يستوجبه شرط االستخدام احلصري       )أ(
 وسيلة نقل واحـدة حبيـث       ملها اليت حت  الشحن وحاويات   الشاملةوالعبوات  اإلمجايل للطرود   

 القـيم املوضـحة يف       املعّينة، وسيلة النقل على منت    ،يتجاوز اجملموع الكلي ملؤشرات النقل     ال
  ؛٣-٣-٨-١-٧اجلدول 

ساعة عند أية   / ملي سيفرت  ٢ة  عادييراعى أال يتجاوز مستوى اإلشعاع يف ظل ظروف النقل ال           )ب(
م مـن    ٢ساعة على مـسافة     / ملي سيفرت  ٠,١ة على السطح اخلارجي لوسيلة النقل، و      نقط
، باستثناء الشحنات اليت تنقل يف نطاق االسـتخدام احلـصري بالـشاحنات أو              السطح هذا

احلديدية، ويف تلك احلالة تكون حدود النشاط اإلشعاعي حول العربة حسبما هو مبني              السكك
  ؛)ج(و) ب (٢-١-٣-٢-٧يف 

 وعلى مـنت وسـيلة      الشحناحلرجية يف حاوية    احلالة  أمان  ملؤشرات  ال يتجاوز اجملموع الكلي       )ج(
  .٢-٤-٨-١-٧ يف اجلدول بينةللنقل القيم امل

  ووسائل النقل الـيت    الشحن حاويات   يفالنقل  مؤشرات  دود  ح  :٣-٣-٨-١-٧ اجلدول
  ختضع لالستخدام احلصري ال

 يفـل ـلنقؤشرات ا ملـيوع الكلـد اجملمـح
   أو وسيلة النقلالشحننوع حاوية   لـيلة للنقـ وسـنتى مـ أو علشحنة ـحاوي

   صغريةشحنحاوية   ٥٠
  كبرية شحنحاوية   ٥٠
   بريةشاحنة  ٥٠
  طائرة  
  ركابلل    ٥٠
  للشحن    ٢٠٠
   اجملاري املائية الداخليةعلىمركب   ٥٠
  )أ(مركب حبري  
  : ركبحددة على ظهر املـ ممساحة أو ُحجرةعنرب أو   )١(  
   صغريةشحن، حاويات شاملةطرود، عبوات     ٥٠
   كبريةشحنحاويات     ٢٠٠
  :جمموع املركب  )٢(  
  عبوات شاملة، حاويات شحن صغريةطرود،     ٢٠٠

   كبريةشحنحاويات     بال حدود

 شـريطة أال    ،السفنب هانقلجيوز   ٢-١-٣-٢-٧ أو على ظهرها واملستوفية ألحكام       مركبة احملمولة يف    الشاملةالطرود أو العبوات      )أ(
  .أثناء وجود هذه على منت السفينة  املركبةمنُتنقَل يف أي وقت 

 أو أية شحنة يتجاوز أمان احلرجيـة        ١٠النقل هبا   مؤشر  ال جيوز نقل أي طرد أو عبوة شاملة يتجاوز            ٤-٣-٨-١-٧
  . إال يف إطار االستخدام احلصري٥٠ هبا
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  قل والتخزين يف عمليات عبور املواد االنشطاريةاشتراطات إضافية متعلقة بالن  ٤-٨-١-٧
مواد انشطارية خمزونة خـالل     على   حتتوي اليت   شحن وحاويات ال  الشاملةيقيد عدد الطرود والعبوات       ١-٤-٨-١-٧

. ٥٠موعـة ال يتجـاوز      اجمل احلرجية يف     احلالة أمانؤشرات   اجملموع الكلي مل    جيعل تقييداً ختزين واحدة    مساحةالعبور يف أية    
  . اجملموعات األخرىبينها وبنيم  ٦قل عن ت  المسافة كل جمموعة ترك ويراعى يف ختزين

 احلرجية على منت وسيلة للنقل أو يف         احلالة أمانؤشرات  يف احلاالت اليت يتجاوز فيها اجملموع الكلي مل         ٢-٤-٨-١-٧
 م على ٦ صل هذه اجملموعة مبسافةف، يراعى يف التخزين    ٢-٤-٨-١-٧، كما هو مسموح به يف اجلدول        ٥٠الشحن  حاوية  
عـن  مواد انـشطارية أو     على   حتتوي اليت   شحن أو حاويات ال   الشاملة عن اجملموعات األخرى من الطرود أو العبوات         األقل

  .واد مشعةموسائل النقل األخرى احلاملة 
 الـشحن احلرجيـة يف حاويـات      احلالة  أمان  حدود مؤشرات     :٢-٤-٨-١-٧اجلدول 

  ملواد انشطاريةملة ااحل ووسائل النقل
 شحن احلرجية يف حاوية  احلالةأمانملؤشرات حد اجملموع الكلي 

  منت وسيلة للنقل أو على
  ختضع لالستخدام احلصري  ال ختضع لالستخدام احلصري  نوع حاوية البضائع أو وسيلة النقل

  ال شيء  ٥٠   صغريةشحنحاوية 
  ١٠٠  ٥٠   كبريةشحنحاوية 
  ١٠٠  ٥٠   بريةشاحنة

      ائرةط
  ال شيء  ٥٠  ركابلل  
  ١٠٠  ٥٠  بضائعلل  
  ١٠٠  ٥٠   اجملاري املائية الداخليةعلىمركب 

      )أ(مركب حبري
      : حمددة على ظهر املركبمساحة أو ُحجرةعنرب أو   )١(

  ١٠٠  ٥٠   صغريةشحنحاويات  طرود، عبوات شاملة،  
  ١٠٠  ٥٠   كبريةشحنحاويات   

      : املركب ما يفجمموع  )٢(
  )ج(٢٠٠  )ب(٢٠٠   صغريةشحنحاويات  د، عبوات شاملة،طرو  
  )ج(بال حدود  )ب(بال حدود   كبريةشحنحاويات   

 شـريطة أال  بالسفن، ها جيوز نقل٢-١-٣-٢-٧ احملمولة يف شاحنة أو على ظهرها واملستوفية ألحكام   الشاملةالطرود أو العبوات      )أ(
ختـضع  "عنـوان  حتـت  قيم املبينـة  ويف تلك احلالة، تنطبق ال. ر املركب على ظه   هذه أثناء وجود من الشاحنة     يف أي وقت   تنقل

  ."يلالستخدام احلصر
  مناولـة  جتـري ، و ٥٠ احلرجية يف أية جمموعة       احلالة أمانؤشرات   أال يتجاوز اجملموع الكلي مل     وتنضيدهايراعى يف مناولة الشحنة       )ب(

  .م ٦مسافة ال تقل عن  بينها وبني اجملموعات األخرى تترك كل جمموعة حبيث وتنضيد
 ، وجتـري مناولـة    ١٠٠ احلرجية يف أية جمموعة       احلالة أمانؤشرات   الشحنة أال يتجاوز اجملموع الكلي مل      وتنضيد يراعى يف مناولة    )ج(

ويف حالة النقل الذي خيضع لالسـتخدام       . م ٦ مسافة ال تقل عن      بينها وبني اجملموعات األخرى     تترك  كل جمموعة حبيث   وتنضيد
  .جيوز أن تشغل محوالت أخرى مالئمة احليز الفاصل بني اجملموعاتي احلصر
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 ٥-٣-٢-٧-٢الـواردة يف    ) و(إىل  ) أ(تستويف املواد االنشطارية اليت تفي بأحـد األحكـام مـن              ٣-٤-٨-١-٧
  :االشتراطات التالية

 ؛لكل شحنة ٥-٣-٢-٧-٢الواردة يف ) و(إىل ) أ( من األحكامبأحد ال يسمح إال   )أ(

) و( ٥-٣-٢-٧-٢ يسمح إال بإحدى املواد االنشطارية املعتمدة يف الطرود املصنفة وفقاً ألحكام             ال  )ب(
 لكل شحنة ما مل تسمح شهادة االعتماد بوجود مواد متعددة؛

يف ) ج( ٥- ٣- ٢- ٧- ٢تنقل املواد االنشطارية املعبـأة يف طرود مصنفة وفقاً ألحكام            )ج(
   غ؛٤٥االنشطارية شحنة ال تتجاوز فيها كتلة النويدات 

يف ) د( ٥- ٣- ٢- ٧- ٢تنقل املواد االنشطارية املعبأة يف طرود مصنفة وفقـاً ألحكـام              )د(
   غ؛١٥شحنة ال تتجاوز فيها كتلة النويدات االنشطارية 

مبوجب ) ه( ٥-٣-٢-٧-٢تنقل املواد االنشطارية غري املعبأة أو املعبأة واملصنفة وفقاً ألحكام             )ه(  
  . غ٤٥ يف وسيلة نقل ال تتجاوز فيها كتلة النويدات االنشطارية االستخدام احلصري

   امللوثة والعبواتالطرود املصابة بعطب أو تسرب،  ٥-٨-١-٧
 حـصل منـه   تسرب، أو إذا اشتبه يف أن الطرد رمبا  حيصل منه  إذا اتضح أن طرداً ما أصيب بعطب أو         ١-٥-٨-١-٧

 شخص مؤهل بأسرع ما ميكن تقدير مدى التلوث ومستوى اإلشعاع يف             ويتوىل ، معاينة الطرد  دقّيعطب، ت ب  أُصيب تسرب أو 
 التحميل والتفريغ املتامخة، ومجيع املواد األخـرى  ومساحاتويشمل نطاق التقييم الطرد، ووسيلة النقل،       . الطرد نتيجة لذلك  

ية األشخاص واملمتلكات والبيئة،    وتتخذ خطوات إضافية، عند االقتضاء، لوقا     . املنقولة يف وسيلة النقل إذا اقتضى األمر ذلك       
  .، بغية التغلب على عواقب هذا التسرب أو العطب وتقليلها إىل احلد األدىناملعنيةوفقاً لألحكام اليت تضعها السلطة املختصة 

ب احملتويات املشعة بكميات تتجاوز احلـدود املـسموح هبـا            أو اليت تسرِّ   املعطوبة،جيوز نقل الطرود      ٢-٥-٨-١-٧
 إعـادة هتيئتـها   رسل حىت يتم إصـالحها أو       ت إىل موقع مؤقت مقبول خيضع لإلشراف، ولكن ال          ، النقل العادية  ظروف يف

  .تلوثها وإزالة
غـرض  لجترى فحوص دورية لوسيلة النقل واملعدات اليت تستخدم بصورة منتظمة يف نقل املواد املشعة                 ٣-٥-٨-١-٧

  .ثل هذه الفحوص واحتمال التلوث واملدى الذي تنقل فيه املواد املشعة بني تواتر مويراعى التناسب. حتديد مستوى التلوث
بإزالـة  يقوم شخص مؤهل يف أسرع وقت ممكـن   ،٥-٥-٨-١-٧باستثناء ما هو منصوص عليه يف      ٤-٥-٨-١-٧

اد  أثناء نقل املـو    ٢-١-٩-١-٤ بالتلوث فوق احلدود املذكورة يف       أصيب أية وسيلة نقل أو معدات أو أي جزء منها           تلوث
ساعة على السطح، وال يسمح بإعـادة اسـتخدامها إال إذا           / ميكروسيفرت ٥املشعة، أو يظهر فيها مستوى إشعاع يتجاوز        

  :استوفيت الشروط التالية
  ؛٢-١-٩-١-٤ ال يتجاوز احلدود املذكورة يف املعالَجكان التلوث غري   ) أ(
  .ساعة على السطح/ ميكروسيفرت٥كان مستوى اإلشعاع الناجم عن التلوث الثابت أقل من   ) ب(
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 يف  غري معبأة ، أو وسيلة نقل خمصصة لنقل مواد مشعة         اوية وسيطة ، أو صهريج، أو ح    شحنأية حاوية     ٥-٥-٨-١-٧
 فيمـا يتعلـق     ،٤-٥-٨-١-٧ و ٤-١-٩-١-٤ من الشروط الواردة يف الفقرتني        فهي مستثناة  إطار االستخدام احلصري  

  .ستخدام احلصري دون غريه يف نطاق ذلك االتبأسطحها الداخلية فقط وما دام
  اشتراطات أخرى  ٦-٨-١-٧
 ، السلطة املختصة املعنية يف أقرب وقت ممكن       تبلغ و مأمون، تسليم الشحنة، توضع يف مكان       حني يتعذر   ١-٦-٨-١-٧

  .اليت تتخذالتدابري اليت تتعلق بالتعليمات للحصول على ويقدم طلب 
   النقل أثناءبضائع خطرة  تصيب اليت العوارضالتبليغ عن احلوادث أو   ٩-١-٧
لدولة للسلطة املختصة   ا  عنها  النقل تبلَّغ  أثناء  بضائع خطرة  إصابة اليت تنطوي على     والعوارضاحلوادث    ١-٩-١-٧

  .اليت وقعت فيها، وذلك وفقاً ملقتضيات التبليغ يف تلك الدولة ووفقاً للقانون الدويل املنطبق
، ٤-١-٤-٥األقل وصف البضائع على النحو املنصوص عليـه يف          املعلومات اليت تبلّغ تتضمن على      و  ٢-٩-١-٧

مثـل نـوع    (، والتاريخ واملكان، واخلسائر املقدرة يف البضائع اخلطرة، ومعلومات عن االحتواء            العارضووصف احلادث أو    
 تـسرب   وسبب ونوع أي خلل يف العبوة أو الصهريج تسبب يف         ) العبوة أو الصهريج، وعالمات التعريف، والسعة والكمية      

  .لبضائع اخلطرةا
 أنواع معينة من البضائع     أو العوارض جيوز أن تستثىن من هذه االشتراطات املتعلقة بالتبليغ عن احلوادث             ٣-٩-١-٧

  .اخلطرة، وذلك على النحو الذي حتدده السلطة املختصة أو يقره القانون الدويل املنطبق
    االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة  ١٠-١-٧
 ملا حددته هذه حيتفظ الناقل بنسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة وباملعلومات والوثائق اإلضافية، طبقاً  ١-١٠-١-٧

  .الالئحة، لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر
 أو يف نظام حاسويب، ُيفتَرض يف الناقل أن يستطيع تقدميها مطبوعة            ويف حالة حفظ املستندات إلكترونياً      ٢-١٠-١-٧

  .على الورق
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  ٢-٧الفصل 
   حمددة نقلبطرائقتتعلق أحكام 

  التطبيق واألحكام العامة  ١-٢-٧
وتضاف هذه  . بعينها نقل   بطرائق تنطبق على عمليات نقل البضائع اخلطرة        اً هذا الفصل أحكام   ضمنيت  ١-١-٢-٧

  .١-٧ على النحو املنصوص عليه يف الفصل وسائط النقلاألحكام إىل األحكام اليت تنطبق على مجيع 
   على نقل الصهاريج النقالة على املركباتتنطبق أحكام خاصة   ٢-٢-٧

ال تنقل الصهاريج النقالة إال على مركبات تكون وسائل التثبيت فيها قادرة يف ظروف أقصى محولـة                   
، ١٢-٢-٤-٧-٦  يف  أو ٩-٢-٣-٧-٦ و ١٢-٢-٢-٧-٦وى املبينة يف    مسموح هبا للصهاريج النقالة على امتصاص القُ      

  .ناسبحسبما ي
  أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة  ٣-٢-٧
  النقل بالسكك احلديدية وبالطرق الربية  ١-٣-٢-٧
 أو عبوات شاملة أو حاويـات       اً مركبات السكك احلديدية والشاحنات الربية اليت تنقل طرود        جيب يف   ١-١-٣-٢-٧
 أو تنقل شحنات يف إطار      ،7E أو   7C و 7Bو 7Aكالنماذج   ٢-٢-٢-٢-٥ من البطاقات املوضحة يف      موسومة بأي  شحنلل

  :كل منعلى ) 7Dالنموذج ( ١-٣-٥ي الشكل ـ لوحة اإلعالن اخلارجية املبينة ف أن ُتبدياالستخدام احلصري،
  اجلدارين اجلانبيني اخلارجيني يف حالة مركبات السكك احلديدية؛  )أ(
  . حالة الشاحنات الربيةاجلدارين اجلانبيني اخلارجيني واجلدار اخللفي اخلارجي يف  )ب(
الشاحنة بدون جوانب، جيوز تثبيت لوحات اإلعالن اخلارجية على الوحدة املقلة للحمولة             وإذا كانت   

 باللوحات املثبتة على ي الكبرية احلجم، يكتف   الشحنمباشرة شريطة أن تكون مرئية بسهولة؛ ويف حالة الصهاريج أو حاويات            
 لتثبيت لوحات أكرب حجماً، جيوز      عليها مساحة كافية   حالة الشاحنات اليت ال يكون       أما يف . الشحنالصهاريج أو حاويات    

  .صلة هلا باحملتويات  الكل لوحة ترتعو.  مم١٠٠ إىل ١-٣-٥تقليل أبعاد اللوحة الوارد وصفها يف الشكل 
  :يلي مستوى اإلشعاع ما زال يتجاوفيما يتعلق بالشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصري،   ٢-١-٣-٢-٧

، وال جيوز شاملةساعة عند أية نقطة على السطح اخلارجي ألي طرد أو عبوة    / ملي سيفرت  ١٠  )أ(
  :ساعة إال بالشروط التالية/ ملي سيفرت٢أن يتجاوز 

بسياج حيول دون وصول األشخاص غري املأذون هلم إىل داخـل           مزودة  الشاحنة  كون  ت  '١'
  ؛يةعادالسياج أثناء ظروف النقل ال

سـياج  ة حبيث يظل وضعها ثابتاً داخـل  شامل ترتيبات لتأمني الطرد أو العبوة ال      تتخذو  '٢'
  يف ظروف النقل العادية؛الشاحنة 

  ؛ترتيل أي حتميل أو ة الشحن نقلال يتخللو  '٣'
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ح اخلارجية للشاحنة، مبا يف ذلـك الـسطح         وساعة عند أية نقطة على السط     / ملي سيفرت  ٢و  )ب(
ة الشاحنات املفتوحة، عند أية نقطة على األسـطح املـستوية           السفلي، أو، يف حال    وأالعلوي  
 البارزة من احلواف اخلارجية للشاحنة، وعلى السطح العلوي للحمولة، وعلى السطح            العمودية

  اخلارجي السفلي للشاحنة؛
 الـيت   العموديةح املستوية   وم من السط   ٢ساعة عند أية نقطة على مسافة       /ملي سيفرت  ٠,١و  )ج(

احلمولة يف شاحنة مفتوحة، عند أية      يف حالة نقل    ح اجلانبية اخلارجية للشاحنة أو،      ومتثلها السط 
  . البارزة من احلواف اخلارجية للشاحنةالعموديةم من األسطح املستوية  ٢نقطة على مسافة 

ـ   ـ يف الش  دخوليف حالة الشاحنات الربية، ال يسمح لغري السائق واملساعدين بال           ٣-١-٣-٢-٧ ل ـاحنات اليت حتم
 .(III-YELLOW) أو الثالثة (II-YELLOW)الثانيـة عليها البطاقات املميزة للفئتني شحن أو عبوات شاملة أو حاويات اً طرود

  النقل بالسفن  ٢-٣-٢-٧
ـ   يفوق اليت   الشاملة العبوات أو العبوات      بدون ترتيب استثنائي   نقل بالسفن ُت  أن حيظر  ١-٢-٣-٢-٧ عاع  مستوى اإلش

 وفقاً ملا تنص عليـه      ، يف إطار االستخدام احلصري    يها، ما مل تكن منقولة يف شاحنة أو عل        ساعة/سيفرت ملي   ٢السطحي هبا   
  .٣-٣-٨-١-٧اجلدول على  )أ(احلاشية 

 خـاص   الستعمالخمصصة  سفينة   نقل شحنات بواسطة     ٣-٣-٨-١-٧يستثىن من الشروط املبينة يف        ٢-٢-٣-٢-٧
  : لغرض نقل مواد مشعة، شريطة استيفاء الشروط التاليةكّرسة م- ة مستأجرا أو لكوهنا حبكم تصميمه- وهي

رفع علمها على السفينة برناجماً للوقاية من اإلشـعاعات         تعتمد السلطة املختصة يف الدولة اليت يُ        )أ(
   طلب ذلك؛إذاتوقف فيه السفينة تخاصاً بالشحنة، وتقره السلطة املختصة يف كل مرفأ 

ملتعلقة بالتنضيد طوال الرحلة، مبا يف ذلك حتميل أي شحنات يف مرافئ            حتدد مسبقاً الترتيبات ا   و  )ب(
  ؛مسارها السفينة على اتوقف فيهت

  .وترتيلهايشرف أشخاص مؤهلون لنقل املواد املشعة على حتميل الشحنات ونقلها و  )ج(
  النقل اجلوي  ٣-٣-٢-٧
  .على منت طائرات الركاب B(M)لنوع انقل الطرود والشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصري من ال ت  ١-٣-٣-٢-٧
ملزودة بفتحات للتهوية، والطرود اليت تتطلب تربيـداً خارجيـاً           ا B(M)النوع  لطرود من   ا ال تنقل جواً    ٢-٣-٣-٢-٧

مواد سائلة تلقائيـة  على ، والطرود اليت ختضع لضوابط تشغيلية أثناء النقل، والطرود اليت حتتوي            إضافية تربيد   منظومةبواسطة  
  .تعالاالش
 ملـي   ٢ اليت يتجاوز فيها مـستوى اإلشـعاع الـسطحي           الشاملة الطرود أو العبوات      جواً نقلال ت   ٣-٣-٣-٢-٧

  .استثنائيإال مبوجب ترتيب  ساعة/سيفرت
  اجملاري املائية الداخلية وعلى أحكام تتعلق بأمان النقل الربي والسكك احلديدية   ٤-٢-٧

  .٤-١املنطبقة على وسائط النقل كافة حسبما وردت يف الفصل تضاف هذه األحكام إىل األحكام   :مالحظة
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على كل أفراد الطاقم يف سفن الشحن وعربات السكك احلديدية وسفن اجملاري املائية الداخلية الـيت                  ١-٤-٢-٧
  .أوراق إثبات اهلوية، مبا يف ذلك الصور الشمسية تنقل بضائع خطرة أن حيملوا أثناء النقل

 التتّبع األخرى لرصد حركة البضائع اخلطـرة ذات العواقـب           وأجهزةئل القياس من بعد      وسا ُتستخدم  ٢-٤-٢-٧
  . عندما يكون ذلك مالئماً وتكون األجهزة مركبة مسبقاً،)٤-١ يف الفصل ١-٤-١انظر اجلدول (البعيدة املدى 

 تنقل بضائع خطرة ذات     سفن الشحن وسفن اجملاري املائية الداخلية اليت       املركبات و   من أن  الناقليتأكد    ٣-٤-٢-٧
مزّودة بالوسائل واملعدات والترتيبات الكفيلة مبنع سرقة املركبة        ) ٤-١ يف الفصل    ١-٤-١انظر اجلدول   (بعيدة املدى   عواقب  

  .يف مجيع األوقاتأو سفينة اجملرى املائي الداخلي أو محولتها، على أن تعمل هذه األجهزة بشكل جيد وفعال 
  . املناسبةاألمن تطبيق تدابري على لوحدات النقل الشاحنة مة السالمل فحوصتتش  ٤-٤-٢-٧
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  جدول املقابلة بني أرقام الفقرات
  يف

  الئحة النقل املأمون للمواد املشعة، الصادرة عن
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

  )SSR6 ()٢٠١٢طبعة (
  و

  عشرة للتوصيات  ثامنةالالطبعة املنقحة 
  مبا يف ذلك (طرة املتعلقة بنقل البضائع اخل

  )الالئحة التنظيمية النموذجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :وهو ميكن االطالع على أي تنقيح جلدول املقابلة هذا يف موقع شعبة النقل التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا                 :  مالحظة
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
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202 1.2.1 
203 1.2.1 
204 1.2.1 
205 1.2.1 
206 1.2.1 
207 1.2.1 
208 1.2.1 
209 1.2.1 
210 1.2.1 
211 1.2.1 
212 1.2.1 
213 1.2.1 
214 2.7.1.2 
215 2.7.1.2 
216 2.7.1.2 
217 1.2.1 
218 1.2.1 
219 1.2.1 
220 1.2.1 
221 1.2.1 
222 2.7.1.3 
223 1.2.1 
224 1.2.1 
225 2.7.1.3 
226 2.7.1.3  

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

227  2.7.1.3 
228  1.2.1 
229 1.2.1 
230 1.2.1 
231  1.2.1, 4.1.9.1.1 
232 1.2.1 
233 1.2.1 
234 1.5.2.1 
235 1.2.1 
236 2.7.1.1 
237 1.2.1 
238 1.5.4.1 
239 2.7.1.3 
240 2.7.1.3 
241 2.7.1.3 
242 1.2.1 
243 1.2.1 
244 1.2.1 
245 2.7.1.3 
246 2.7.1.3 
247 2.7.1.3 
248 1.2.1 
249 1.2.1 
301 1.5.2.2 
302 1.5.2.3 
303 1.5.2.4 
304 1.5.2.5 
305 1.5.2.6 
306 1.5.3.1 
307 Par. 17, 

Recommendations 

308 Par. 18, 
Recommendations 

309 1.5.6.1 
310 1.5.4.2 
311 1.5.2.7 
312 1.3.1  

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

313 1.3.2 
314 1.3.3 
315 1.3.4 
401 2.7.2.1.1 
402 2.7.2.2.1 
403 2.7.2.2.2 
404 2.7.2.2.3 
405 2.7.2.2.4 
406 2.7.2.2.5 
407 2.7.2.2.6 
408 2.7.2.4.2 
409 2.7.2.3.1.2  
410 3.3.1 SP336 
411 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 
412 2.7.2.4.3 
413 2.7.2.3.2 
414 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 
415 2.7.2.3.3 
416 2.7.2.3.4 
417 2.7.2.3.5,  
418 4.1.9.3 
419 2.7.2.4.5 
420 2.7.2.4.5.1 
421 2.7.2.4 
422 2.7.2.4.1.1 
423 2.7.2.4.1.3 

423 (e): 1.1.1.6 (b) 
424 2.7.2.4.1.4 

424 (c): 1.1.1.6 (b) 
425  2.7.2.4.1.5  
426 2.7.2.4.1.6 
427 2.7.2.4.1.7 
428 2.7.2.4.4 
429 2.7.2.4.4 
430 2.7.2.4.4 
431 2.7.2.4.6.1 
432  2.7.2.4.6.2 
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  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

433 3.3.1, SP337 
434 2.7.2.5 
501 4.1.9.1.6 
502  4.1.9.1.7 
503 4.1.9.1.8 
504 4.1.9.1.3 
505 5.1.3.2 
506 7.1.2 
507 1.5.5.1 
508 4.1.9.1.2 
509 4.1.9.1.4 
510 7.1.8.5.1 
511 7.1.8.5.2 
512 7.1.8.5.3 
513 7.1.8.5.4 
514 7.1.8.5.5 
515 1.5.1.5.1, 1.5.1.5.2 
516 2.7.2.4.1.2 
517 4.1.9.2.1 
518 4.1.9.2.2 
519  4.1.9.2.3 (new) 
520 4.1.9.2.4 
521 4.1.9.2.5 
522 7.1.8.2 
523 5.1.5.3.1 
524 5.1.5.3.2 
525 5.1.5.3.3 
526 4.1.9.1.10 
527 4.1.9.1.11 
528 4.1.9.1.12 
529 5.1.5.3.4 
530 5.1.5.3.5, 5.2.1.5.8, 

5.2.2.1.12.5, 
5.4.1.5.7.3 

531 5.2.1.5.1 
532 5.2.1.1, 5.2.1.2, 

5.1.2.1 
533 5.2.1.5.3 
534 5.2.1.5.4 
535 5.2.1.5.5  

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

536 5.2.1.5.6 
537 5.2.1.5.7 
538 5.2.2.1.12.1 
539 5.2.2.1.12.1 
540 5.2.2.1.12.2 
541 5.2.2.1.12.3 
542 5.2.2.1.12.4 
543 5.3.1.1.5.1 
544 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2 
545 5.1.1.2 
546 5.4.1.3, 5.4.1.4.1, 

5.4.1.5.7.1 
547 5.4.1.6.1 
548 X 
549 5.4.1.6 
550 5.4.1.6.2  
551 5.4.2.1 
552 5.4.2.2 
553 X 
554 5.4.1.5.7.2 
555  5.4.4 
556 5.4.1.5.7.4 
557 5.1.5.1.4 (a) 
558 5.1.5.1.4 (b) 
559 5.1.5.1.4 (d) 
560 5.1.5.1.4 (c) 
561 4.1.9.1.9, 5.1.5.2.2 
562 7.1.8.1.1 
563 7.1.8.1.2 
564 7.1.8.3.1 
565 7.1.8.3.2 
566 7.1.8.3.3 
567 7.1.8.3.4 
568 7.1.8.4.1 
569 7.1.8.4.2 
570 7.1.8.4.3  
571 7.2.3.1.1 

575722  5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2 
573 7.2.3.1.2 

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

574 7.2.3.1.3 
575  7.2.3.2.1 
576 7.2.3.2.2 
577 7.2.3.3.1 
578 7.2.3.3.2 
579 7.2.3.3.3 
580 1.1.1.6 
581 1.1.1.6 
582 X 
583 7.1.8.6.1 

584  5.4.1.1.1, 5.4.1.1.2 
585  X 
586  5.4.1.1.3 
587  X  
588  X 
601 2.7.2.3.1.3 
602 2.7.2.3.3.1 
603 2.7.2.3.3.2 
604 2.7.2.3.3.1 
605 2.7.2.3.4.1 
606 2.7.2.3.6 
607 6.4.2.1 
608 6.4.2.2 
609 6.4.2.3 
610 6.4.2.4 
611 6.4.2.5 
612 6.4.2.6 
613 6.4.2.7 
614 6.4.2.8 
615 6.4.2.9 
616 6.4.2.10 
617  6.4.2.11 
618 6.4.2.12 
619 6.4.3.1 
620 6.4.3.2 
621 6.4.3.3 
622 6.4.4 
623 6.4.5.1 
624 6.4.5.1, 6.4.5.2 
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  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

625 6.4.5.1, 6.4.5.3 
626 6.4.5.4.1 
627 6.4.5.4.2 
628 6.4.5.4.3 
629 6.4.5.4.4 
630 6.4.5.4.5 
631 6.4.6.1 
632 6.4.6.2 
633 6.4.6.3 
634 6.4.6.4 
635 6.4.7.1 
636 6.4.7.2 
637 6.4.7.3 
638 6.4.7.4 
639 6.4.7.5 
640 6.4.7.6 
641 6.4.7.7 
642 6.4.7.8 
643 6.4.7.9 
644 6.4.7.10 
645 6.4.7.11 
646 6.4.7.12 
647 6.4.7.13 
648 6.4.7.14 
649 6.4.7.15 
650 6.4.7.16 
651 6.4.7.17 
652 6.4.8.1 
653 6.4.8.2 
654 6.4.8.3 
655 6.4.8.4 
656 6.4.8.5 
657 6.4.8.6 
658  6.4.8.7 
659 6.4.8.8 
660 6.4.8.9 
661 6.4.8.10 
662 6.4.8.11 
663 6.4.8.12 

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

664 6.4.8.13 
665 6.4.8.14 
666 6.4.8.15 
667 6.4.9.1 
668 6.4.9.2 
669 6.4.10.1 
670 6.4.10.2 
671 6.4.10.3 
672 6.4.10.4 
673 6.4.11.1 
674 6.4.11.2 
675 6.4.11.3 
676 6.4.11.4 
677 6.4.11.5 
678 6.4.11.6 
679 6.4.11.7 
680 6.4.11.8 
681 6.4.11.9 
682 6.4.11.10 
683 6.4.11.11 
684 6.4.11.12 
685 6.4.11.13 
686 6.4.11.14 
701 6.4.12.1 
702 6.4.12.2 
703 2.7.2.3.1.4 
704 2.7.2.3.3.4 
705 2.7.2.3.3.5 (a) 
706 2.7.2.3.3.5 (b) 
707 2.7.2.3.3.5 (c) 
708 2.7.2.3.3.5 (d) 
709 2.7.2.3.3.6 
710 2.7.2.3.3.7 
711  2.7.2.3.3.8 
712 2.7.2.3.4.2 
713 6.4.12.3 
714  6.4.12.3 
715 6.4.12.3 
716 6.4.13 

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

717 6.4.14 
718 6.4.21 
719 6.4.15.1 
720 6.4.15.2 
721 6.4.15.3 
722 6.4.15.4 
723 6.4.15.5 
724 6.4.15.6 
725 6.4.16 
726 6.4.17.1 
727 6.4.17.2 
728 6.4.17.3 
729 6.4.17.4 
730 6.4.18 
731 6.4.19.1 
732 6.4.19.2 
733 6.4.19.3 
734 6.4.20.1 
735 6.4.20.2 
736 6.4.20.3 
737 6.4.20.4 
801 5.1.5.2.3 

802 (a) (b) 
(c) 

5.1.5.2.1 

802 (d) 7.2.3.2.2 
802 (e) 2.7.2.2.2 

803 2.7.2.3.3.1, 
2.7.2.3.4.1, 6.4.22.5, 

6.4.23.8 
804 5.1.5.2.1 
805  6.4.22.6, 6.4.23.9 
806  5.1.5.2.1 

807 (a) 6.4.22.1 (a) 
807 (b) 6.4.22.1 (b) 
807 (c) 6.4.23.6 
807 (d) 5.1.5.2.1 

808 6.4.22.2 
809 6.4.23.4 
810 5.1.5.2.1 
811 6.4.22.3 
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  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

812 6.4.23.5 
813 5.1.5.2.1 
814 6.4.22.4 
815 6.4.23.7 
816 5.1.5.2.1 
817  6.4.22.7, 6.4.23.10 
818  5.1.5.2.1 
819 6.4.24.1 
820 6.4.24.2 
821  6.4.24.3  

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

822 6.4.24.4 
823 6.4.24.5 
824 6.4.23.19 
825 5.1.5.1.2 
826 5.1.5.1.2 
827 6.4.23.2 
828 5.1.5.2.1 
829  1.5.4.2 
830 6.4.23.3 
831  5.1.5.2.1 

  الالئحة
SSR-6  ملتحدةالئحة األمم ا 

832 6.4.23.11 
833 6.4.23.12 
834 6.4.23.13 
835 6.4.23.14  
836 6.4.23.15 
837 6.4.23.16 
838 6.4.23.17 
839 6.4.23.18  
840 6.4.23.20 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

455 

 "TS-R-I" -مقابلة أرقام اجلداول واألشكال الواردة يف الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  و

  تنظيمية النموذجيةأرقام اجلداول واألشكال الواردة يف الالئحة ال
  بشأن نقل البضائع اخلطرة الصادرة عن األمم املتحدة

اجلدول يف الالئحة 
SSR-6 

الئحة األمم املتحدة التنظيمية 
 النموذجية

الشكل يف الالئحة  
SSR-6 

الئحة األمم املتحدة التنظيمية 
 النموذجية

 5.2.1الشكل  1   2.7.2.1.1 يتضمنه 1

2 2.7.2.2.1  2 
5.2.2.2.2 

No. 7A 

3 2.7.2.2.2  3 
5.2.2.2.2 

No. 7B 

5 4.1.9.2.5  5 
5.2.2.2.2 

No. 7E 

6 7.1.8.2  6 
5.3.1.2.2  
 5.3.1 الشكل

No. 7D 
 5.3.3 ، الشكل5.3.2.1.3 7  5.1.5.3.1 7

8 5.1.5.3.4     
9 X    

10 7.1.8.3.3    
11 7.1.8.4.2    
12 6.4.8.6    
13 6.4.11.2    
14 6.4.15.4    
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