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  ١-٦الفصل 
  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 للطاقة     املبينة يف ، اليت جيب أن متتثل للشروط       مواد مشعة على   اليت حتتوي    الطرود  )أ(
  :باستثناء أن ،الذرية

شتراطات احلكم اخلـاص    ال )خماطر إضافية (املواد املشعة اليت هلا خصائص خطرة أخرى        متتثل    `١`
  ؛١٧٢

 يف  (SCO) الـسطح  امللوثة   جسامواأل (LSA)املواد ذات النشاط النوعي املنخفض      وز نقل   وجي  `٢`
 شريطة أن تستويف أيضاً األحكام التكميلية املبّينة يف لوائح الالئحة،عبوات معينة حمددة يف هذه 
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

  ؛أوعية الضغط  )ب(
   كغ؛٤٠٠ كتلتها الصافيةتجاوز  اليت تالطرود  )ج(
  . لترا٤٥٠ًالعبوات اليت تتجاوز سعتها   )د(

مراعـاة  لكن، و. العبوات اجلاري استخدامها حالياًأساس  على ٤-١-٦ اشتراطات العبوات املبّينة يف   وضعت  ٢-١-١-٦
 شريطة  ،٤-١-٦ عن املواصفات املوضحة يف      ختتلف استخدام عبوات ذات مواصفات      ال اعتراض على   ،للتقدم العلمي والتكنولوجي  

 ٣-١-١-٦ وقادرة على اجتياز االختبارات املوصوفة يف ، ومقبولة لدى السلطات املختصة ،أن تكون هذه العبوات فعالة بنفس القدر      
  . شريطة أن تكون مكافئة هلاهذه الالئحة، عن الطرائق املبّينة يف ختتلفوميكن قبول طرائق اختبار .  بنجاح٥-١-٦و
 جتتاز اختباراً مناسباً ملنع التسرب وتكون قادرة على الوفاء مبستوى            أن لنقل السوائل  معدَّة أية عبوة ُيشترط يف     ٣-١-١-٦

  :٣-٤-٥-١-٦االختبار املناسب املبّين يف 
  قبل استخدامها ألول مرة يف النقل؛  )أ(
  .بعد إعادة صنعها أو جتديدها، قبل إعادة استخدامها يف النقل  )ب(
   .يد العبوات بوسائل إغالقهاتزو ،وال يلزم يف هذا االختبار  
.  أال تتأثر بذلك نتائج االختبار     ةطي شر ،وميكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة املركبة بدون العبوة اخلارجية          

  .اجملمعةوال يشترط إجراء هذا االختبار على العبوات الداخلية يف العبوات 
 اسـتيفاء  التأكد من بغية ، اجلودة يرضي السلطة املختصة يف إطار برنامج لضمان،تصنع العبوات وجتدد وختترب   ٤-١-١-٦

  .كل عبوة لالشتراطات الواردة يف هذا الفصل
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 -لبضائع اخلطـرة  نقل ا طرود -العبوة  "ISO 16106:2006  لتوحيد املقاييس، رقمة الدولياملنظمةيوفر معيار    :مالحظة
 تتوجيهات مقبولة بشأن اإلجراءا" ISO 9001 مبادئ لتطبيق -الكبرية  والعبوات (IBCs)عبوات البضائع اخلطرة واحلاويات الوسيطة 

  .اليت ميكن اتباعها
موزعوها معلومات عن اإلجراءات اليت يتعني اتِّباعها مع وصف ألنواع وسائل اإلغالق مث يقدم صانعو العبوات   ٥-١-١-٦

قدرة الطرود بشكلها املقدم للنقل على اجتياز اختبـارات         وأي مكونات أخرى الزمة لضمان      ) مبا يف ذلك احلشايا الالزمة    (وأبعادها  
  .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 فـوالذ،    : ن طبيعة املادة اليت صنعت منها العبوة      لبيا،  )ف التينية كبرية  حرو(كبري  حرف التيين     )ب(

  خشب، إخل، يليه عند االقتضاء؛
  . النوع الذي تنتمي إليه العبوةضمنرقم عريب يدل على فئة العبوة   )ج(

يبّين احلرف األول مـادة     . لرمزمن ا التينيان بالتتابع يف املوضع الثاين      ان  يف حالة العبوات املركبة يستخدم حرف       ٢-٢-١-٦
  .صنع الوعاء الداخلي ويبّين الثاين مادة صنع العبوة اخلارجية

  . العبوة اخلارجيةيدل على نوع الرمز الذي  رقم ال يستخدم إالاجملمعةيف حالة العبوات   ٣-٢-١-٦
احتياطيـة تفـي     عبوة   على' T' ويدل احلرف . بعد رمز العبوة  ' W'أو  ' V'أو  ' T'  احلرف الالتيين  جيوز وضع   ٤-٢-١-٦
ويدل . ٧-١-٥-١-٦ الشتراطات الواردة يف  باتفي  على عبوة خاصة    ' V' ويدل احلرف . ١١-١-٥-١-٦ الشتراطات الواردة يف  با

 عن املواصفات خمتلفةعلى أن العبوة، على الرغم من أهنا من النوع نفسه الذي يشري إليه الرمز، قد صنعت وفقاً ملواصفات ' W' احلرف
  .٢-١-١-٦ الواردة يف االشتراطات، وتعترب مكافئة هلا مبقتضى ٤-١-٦يف الواردة 

  :تستخدم األرقام التالية للداللة على أنواع العبوات  ٥-٢-١-٦
  أسطوانة  -١  
  )حمجوز(  -٢  
  تنكة  -٣  
  صندوق  -٤  
  كيس  -٥  
  عبوة مركبة  -٦  

  :نع العبواتتستخدم احلروف الالتينية الكبرية التالية لبيان أنواع مواد ص  ٦-٢-١-٦
  A   مجيع األنواع واملعاجلات السطحية(فوالذ(  
  B  ومنيوملأ  
  C  خشب طبيعي  
  D  خشب رقائقي   
  F  خشب معاد التكوين   
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  G  ليفيكرتون   
  H  مادة بالستيكية  

  L  نسيج  
  M  ورق متعدد الطبقات  
  N   األلومنيوم وأ الفوالذ غري(معدن(  
  P  زجاج أو خزف أو فخار  
  . د البالستيكية على أهنا تشمل املواد البوليمريية األخرى مثل املطاطتفهم املوا:  مالحظة  

 واملادة املستخدمة يف صنعها ،يبّين اجلدول التايل الرموز اليت تستخدم لتحديد أنواع العبوات تبعاً لنوع العبوات           ٧-٢-١-٦
  :ع على االشتراطات املناسبةإىل الفقرات اليت ميكن الرجوع إليها لالطالإحاالت أيضاً ويعرض اجلدول وفئتها؛ 
  الفقرة  الرمز  الفئة  املادة  النوع

  1A1  غطاء غري قابل للرتعب   فوالذA   أسطوانات-١
  ــــــــــــــــــــــــــ

 1A2  غطاء قابل للرتعب
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 

 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
 األلومنيوم

  4N  ١٤-٤-١-٦  
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  الفقرة  الرمز  الفئة  املادة  النوع

  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   أسطوانة من األلومنيوميف
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HB2  يف صندوق من األلومنيوم
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HC  يف صندوق خشيب
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6HD1  يف أسطوانة من اخلشب الرقائقي
  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 

 Pوعــاء مــن الزجــاج 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  لليفي ايف أسطوانة من الكرتون
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6PG2   الليفييف صندوق من الكرتون
  ــــــــــــــــــــــــــ

  6PH1  يف عبوات من البالستيك املمدد
  ــــــــــــــــــــــــــ

 6PH2  يف عبوات من البالستيك اجلامد

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 
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  وضع العالمات  ٣-١-٦
 ر التصميمي  إىل منوذج تصميمي اجتاز االختبا     تعودتدل العالمات املوضوعة على أن العبوة اليت حتمل العالمة            :١ مالحظة

د ذاهتـا ال تؤكـد   حب فإن العالمة ،ولذا. اهذا الفصل اليت تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستخدامهاشتراطات  بنجاح، وأهنا تستويف    
 من الفوالذ على    أسطوانة(الالئحة على نوع العبوة      اجلزء الثالث من هذه      وعموماً، ينص : بالضرورة إمكان استخدام العبوة ألية مادة     

  .أو كتلتها، وأي اشتراطات خاصة أخرى لكل مادة/، واحلد األقصى لسعتها و)سبيل املثال
من وضع العالمات هو مساعدة منتجي العبوات ومن يقومون بتجديدها واستخدامها ونقلها وكذلك             القصد    :٢ مالحظة

استخدام عبوة جديدة، تكون العالمة األصلية وسيلة يستخدمها املنتج لتعيني نوع العبـوة وبيـان               فيما يتعلق ب  و. السلطات التنظيمية 
  . األداء اليت استوفيتاشتراطات اختبار

قد يتطلب األمر إيالء مزيد يف حني أنه ، وما إليهم العالمات دائماً تفاصيل كاملة عن مستويات االختبار ال تقد  :٣ مالحظة
من االعتبار هلذه املستويات، وذلك مثالً عن طريق الرجوع إىل شهادة االختبار، أو تقارير االختبار، أو سجل العبوات اليت اجتازت                     

لتعبئة مواد عينت هلا جمموعة تعبئة تقابل درجة        " Y"أو  " X"كن استخدام عبوة حتمل عالمة       مي ،وعلى سبيل املثال  . االختبارات بنجاح 
 املبّين ٢,٢٥ أو ١,٥ واليت يتم حتديدها مبراعاة املعامل ،)١(ويف هذه احلالة حتدد القيمة القصوى املسموح هبا للكثافة النسبية    . خطر أقل 
  علـى  املختربة لتحتوي ` ١`جمموعة التعبئة    حسب االقتضاء، أي أن عبوات       ٥-١-٦وات املبينة يف    ـار العب ـات اختب ـيف اشتراط 

  أو كعبـوات   ١,٨ لتعبئة منتجات ذات كثافة نسبية     `٢` التعبئة    ميكن استخدامها كعبوات جملموعة    ١,٢منتجات ذات كثافة نسبية     
ن تفي هذه العبوات جبميع املعايري الوظيفية للمنتجات ، وذلك بالطبع شريطة أ٢,٧  لتعبئة منتجات ذات كثافة نسبيةIII التعبئة جملموعة

  .ذات الكثافة النسبية األعلى
 عالمات مستدمية ومقروءة وموضوعة يف مكان       الالئحةحتمل مجيع العبوات املخصصة لالستخدام وفقاً هلذه          ١- ٣- ١- ٦
 كغ تظهر العالمـات أو      ٣٠كتلتها اإلمجالية   ويف حالة العبوات اليت تتجاوز      .  مناسبني للعبوة حبيث تسهل رؤية العالمات      جموحب

 ارتفاعها  لال يق  مم، ولكن    ١٢ والرموز عن    رقاموال يقل ارتفاع احلروف واأل    .  على قمة العبوة أو على جانبها      نسخ مكررة منها  
     لترات  ٥تبلغ   مناسب يف حالة العبوات اليت       حجموتكون ذات   .  كغ أو أقل   ٣٠ لتراً أو    ٣٠ مم يف حالة العبوات اليت تبلغ        ٦عن  
  . كغ أو أقل٥أو 

  :وتبني العالمات ما يلي  
  ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات   )أ(  

 أو حاويات السوائب املرنة أو الصهريج يف أي غرض آخر غري إثبات أن العبوةال يستخدم هذا الرمز 
 أو  ١ - ٦ ة يف الفصل  ذات الصلة الوارد  لالشتراطات    متتثل النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر     

  .٨- ٦أو  ٧- ٦ أو ٦- ٦ أو ٥- ٦ أو ٣- ٦ أو ٢- ٦
بديالً عن  " UN"ويف حالة العبوات املعدنية اليت حتمل عالمات بارزة، ميكن استخدام احلرفني الكبريين             

  الرمز املوضح أعاله؛
  ؛٢-١-٦ا ورد يف وفقاً ملالرمز الذي يدل على نوع العبوة   )ب(  
  :جزأينرمز يتكون من   )ج(  

  :اليت اجتاز النموذج التصميمي اختباراهتا بنجاح) جمموعات التعبئة (حرف يدل على جمموعة  `١`

__________ 

 . وهي مستخدمة يف سائر هذا النص)SG (النوعيللثقل  مرادفة )d (تعترب الكثافة النسبية  )١(  
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  X  جملموعات التعبئةIو IIو III  
  Y جملموعيت التعبئة IIو III   
  Z جملموعة التعبئة IIIفقط؛   

يمي للعبوات  بة إىل أول رقم عشري، اليت اخترب من أجلها النموذج التصم          الكثافة النسبية مقرَّ    `٢`
 وميكن إغفال هذا البيان إذا مل تتجاوز الكثافة         ؛اليت ال توجد هبا عبوات داخلية لتعبئة السوائل       

وتذكر الكتلة اإلمجالية القصوى بالكيلوغرامات يف حالة العبوات املخصـصة          . ١,٢النسبية  
  عبوات داخلية؛على  أو اليت حتتوي صلبةلتعبئة املواد ال

 غري( يف حالة العبوات  يدل، أو عبوات داخلية، أوصلبةيدل على أن العبوة لنقل مواد ف" S"رف احلأما   )د(
درويل الذي ثبتت قدرة العبـوة      يضغط االختبار اهل  على   املخصصة الحتواء السوائل،     )العبوات اجملمعة 

   كيلوباسكال؛١٠ معرباً عنه بالكيلوباسكال ومقرباً إىل أقرب حتمُّلهعلى 
كما يبني بشكل مالئم شهر صـنع العبـوة يف حالـة    .  السنة اليت صنعت فيها العبوة   آخر رقمني من    )ه(

 بقيـة   موضـع   عـن  خمتلف موضعوميكن بيان ذلك على العبوة يف       . 3H و 1Hالعبوات من النوعني    
  : املالئمة يف هذا الصددطرائقومن ال. العالمات

 

 

  
 

  

المة املميزة للمركبات ذات احملركات يف املرور       اسم الدولة املرخصة بتخصيص العالمة، ويعرب عنه بالع         )و(
  الدويل؛

  .لعبوة حتددها السلطة املختصة لأخرىمتييز  عالمة ةاسم الصانع أو أي  )ز(
  ، حتمل كل أسطوانة معدنيـة جديـدة تتجـاوز         ١- ٣- ١- ٦العالمات املستدمية الواردة يف     باإلضافة إىل     ٢- ٣- ١- ٦

لمعدن املستخدم يف جسمها    ك االمسي ل  على قاعها، مع بيان السم    ) ه( إىل   )أ (١- ٣- ١- ٦ لتر العالمات املبينة يف      ١٠٠ سعتها  
لكل من  ك االمسي   كون السم يوعندما  . )بالنقش البارز على سبيل املثال    ( دائم، يف شكل    ) مم ٠,١باملليمترات إىل أقرب    ( على األقل 

  لغطاء العلوي واجلسم والقاع علـى القـاع يف شـكل          لكل من ا  ك االمسي   ني السم يباجلسم   غطائي أسطوانة معدنية أقل من مسك     
 للمعـدن وفقـاً  السمك االمسي دد حيو. "١,٠-١,٠-٠,٩"أو  " ١,٠-١,٢-١,٠ "ل املثال ـعلى سبي و ) مثالً بارزالنقش  بال( دائم 

وضع العالمات املبينة وال ت. ة الفوالذـ يف حالISO 3574:1999ل ـ، مثلتوحيد املقاييس،  الدوليةملنظمةمن معايري اللمعيار املناسب 
  .٥-٣-١-٦يف    باستثناء ما هو منصوص عليه)بالنقش البارز مثالً( يف شكل دائم )ز( و)و (١-٣-١-٦ يف
 ،)ه( إىل )أ( من ١-٣-١-٦العالمات املبينة يف ، ٢-٣-١-٦ العبوات املشار إليها يف ما عداحتمل كل عبوة،   ٣-٣-١-٦

  قـادرة علـى أن   إذا كانتدائمة العالمات وتعترب.  هلا عملية جتديد الستخدامها من جديدبصورة دائمة، إذا كانت قابلة ألن جترى    
 لتر، جيوز أن حتل     ١٠٠ سعتها   تجاوز األسطوانات املعدنية اليت ت    غريالعبوات  ويف حالة   . ) مثالً بارزالنقش  بال(تتحمل عملية التجديد    

  .١-٣-١-٦ ملبينة يف املناظرة االدائمة حمل العالمات الدائمةهذه العالمات 
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 )بالنقش البارز مثالً  (يف حالة األسطوانات املعدنية املعاد صنعها ليس من الضروري أن تكون العالمات دائمة                ٤-٣-١-٦
حتمل كل أسطوانة معدنية معاد صنعها العالمـات        و. إذا مل يكن هناك تغيري يف نوع العبوة وال تغيري أو إزالة ملكونات هيكلية أصيلة              

  . على الغطاء العلوي أو اجلانب)بالنقش البارز مثالً( يف شكل دائم )ه ( إىل)أ(١-٣-١-٦ يف املبينة
 املـصممة حبيـث يعـاد    ،)مثل الفوالذ غري القابل للـصدأ    (األسطوانات املعدنية املصنوعة من مواد       يف   جيوز  ٥-٣-١-٦

  .)بالنقش البارز مثالً(ل دائم شكب )ز( و)و (١-٣-١-٦العالمات املبينة يف أن حتمل  ،استخدامها تكراراً
وتوضع . ١-٢-١ على العبوات املصّنعة من مواد بالستيكية معاد صنعها حسبما ورد يف" REC"توضع العالمة   ٦-٣-١-٦

  .١-٣-١-٦هذه العالمة بقرب العالمة املذكورة يف 
ملطلوبة يف هذه الفقـرات     ويفصل كل عنصر يف العالمات ا      .١-٣-١-٦توضع العالمات بالترتيب املبني يف        ٧-٣-١-٦

أو مبسافة،  "/"  مثالً بشرطة مائلة     -، فصالً واضحاً    ما يناسب ، حسب ٨-٣-١-٦يف  ) ي(إىل  ) ح(الفرعية، وكذلك يف الفقرات من      
  .١٠-٣-١-٦وترد أمثلة على ذلك يف . حىت يتسىن متييزها بسهولة

 وفقـاً  أجزاء العالمة بشكل صحيح    وال حتول أية عالمات إضافية ترخص هبا السلطة املختصة دون متييز            
  .١- ٣- ١- ٦للفقرة 

  : بالترتيب التايلدائمةبعد جتديد عبوة ما، يتعني على من قام بتجديدها أن يضع عليها عالمات   ٨-٣-١-٦
املرور قواعد  اسم الدولة اليت مت فيها جتديد العبوة، ويعرب عنه بالعالمة املميزة للمركبات ذات احملرك يف                  )ح(

  الدويل؛
  أي متييز آخر للعبوة حتدده السلطة املختصة؛اسم جمدد العبوة أو   )ط(
على كل عبوة اجتازت بنجاح اختبار منع التسرب       " L" ويضاف احلرف    ؛"R"سنة التجديد؛ واحلرف      )ي(

 .٣-١-١-٦املشار إليه يف 

العلوي غطائها  من على )د ( إىل)أ (١-٣-١-٦العالمات املطلوبة يف    سبب جتديد أسطوانة معدنية اختفاء      إذا    ٩-٣-١-٦
وال تـشري   . )ي( و )ط( و )ح (٨-٣-١-٦ م، متبوعة مبا ورد يف    دائشكل  ب على اجلهة اليت جددهتا أن تضعها         جيب أيضاً  ،أو جانبها 

  . التصميمي األصلي ووضعت عليه عالماهتاموذجهذه العالمات إىل قدرة أداء أكرب من تلك اليت اخترب من أجلها الن
  NEW لة لعالمات توضع على عبوات جديدةأمث  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   

   الليفيصندوق جديد من الكرتونل

  
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 حسبما هو مبني يف   

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 سـطر  توضع، ميكن أن ١٢-٣-١-٦ و١١-٣-١-٦ و١٠-٣-١-٦العالمات، املقدمة عنها أمثلة يف     :مالحظة
  .واحد أو عدة أسطر بشرط التقيد بالتسلسل الصحيح

  اشتراطات تتعلق بالعبوات  ٤-١-٦
  اشتراطات عامة  ٠-٤-١-٦

  . ظروف النقل العاديةال ُيسمح بأن يشكل أي نفاذ للمادة من العبوة احملتوية هلا خطرا يف  
  األسطوانات الفوالذية  ١-٤-١-٦

  1A1  غطاء غري قابل للرتعب  
  1A2  غطاء قابل للرتعب  

تناسـب مـع سـعة      ت يةكافوبسماكة   من ألواح الفوالذ من نوع مناسب        واألغطيةيصنع جسم األسطوانة      ١-١-٤-١-٦
  .قصوداألسطوانة واالستخدام امل

 ة الدولي املنظمةوفقاً ملعيار   " املناسبة"صنوعة من فوالذ كربوين، حتدد أنواع الفوالذ        يف حالة األسطوانات امل      :مالحظة
صفيحة من فوالذ كربوين مدلفن على الـساخـن ذي خـصائص جتاريــة وقابـل      "ISO 3573:1999 لتوحيد املقاييس، رقم

 فوالذ كربوين مدلفن علـى البـارد ذي   صفيحة من "ISO 3574:1999  لتوحيد املقاييس، رقمة الدولياملنظمةومعيار ". للسحب
 لتر حتـدد أنواع    ١٠٠  عن سعتهاتقل  ألسطوانات املصنوعة من فوالذ كربوين اليت       خبصوص ا و". خصائص جتارية وقابل للسحب   

صفيح  "ISO 11949:1995 لتوحيد املقاييس، رقم ة الدولياملنظمة، إضافة إىل املعايري املذكـورة آنفاً وفقاً ملعيار "مناسبـة"فوالذ 
أكـسيد  /فوالذ إلكترولييت مدلفن على البارد ومطلي بـالكروم   "ISO 11950:1995  رقمواملعيار" إلكترولييت مدلفن على البارد

لوحة سوداء مدلفنة على البارد بشكل ملفوف إلنتاج الصفيح اإللكترولييت املدلفن على  "ISO 11951:1995  رقمواملعيار" الكروم
  ".اإللكترولييت املدلفن على البارد واملطليالبارد أو الفوالذ 

 وتدرز درزات اجلسم ميكانيكياً.  لتراً من السائل٤٠تلحم درزات اجلسم يف األسطوانات اليت تتسع ألكثر من   ٢-١-٤-١-٦
 .لترا أو أقل من السائل ٤٠ أو تلحم يف حالة أسطوانات نقل املواد االصلبة أو

  . أو تلحم، وميكن تركيب حلقات تقوية منفصلةتدرز احلواف ميكانيكياً  ٣-١-٤-١-٦
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 لتراً ما ال يقل عن طوقني ممددين للدحرجة أو على           ٦٠ سعتها   تجاوزبوجه عام، حيمل جسم األسطوانة اليت ت        ٤-١-٤-١-٦
وال تلحم . فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة تثبت جيداً على اجلسم حبيث ال ميكن انزالقها          . األقل طوقني مستقلني للدحرجة   

  .أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط
 )1A1( األسطوانة ذات الغطاء غري القابل للرتع ءال يتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو غطا  ٥-١-٤-١-٦
وسـيلة  وتـصمم  . (1A2) أما األسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع ذي الغطاء القابل للرتع            . سم ٧

وسـيلة  وتدرز حافة   . لتسرب يف ظروف النقل العادية    ل ومانعة الفتحة يف جسم أو غطاء األسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة            إغالق
 وسائل اإلغالق  ما مل تكن     وسائل اإلغالق  وسائل إحكام أخرى مع      ةوتستخدم حشايا أو أي   .  ميكانيكياً أو تلحم يف مكاهنا     اإلغالق

  . حبكم تصميمهاعة للتسربمانذاهتا 
ستخدم وسائل إغالق األسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، وحبيـث تظـل               تتصمم و   ٦-١-٤-١-٦

قابلـة   وسائل إحكام أخرى مع مجيع أنواع األغطية ال        ةستخدم حشايا أو أي   تو.  يف ظروف النقل العادية    مانعة للتسرب األسطوانات  
  .للرتع
 ولوازم التركيب متوافقة مع احملتويات ووسائل اإلغالق  واألغطيةا مل تكن املواد املستخدمة يف صنع األجسام   إذ  ٧-١-٤-١-٦

وحيتفظ الطالء أو املعاجلة بـاخلواص      . املطلوب نقلها تغطى السطوح الداخلية لألسطوانة بطالء واق مناسب أو تعاجل معاجلة مناسبة            
  .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  

.  من سـبيكة ألومنيـوم     أو يف املائة    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 

  . درزات احلواف، إن وجدت، حبلقات تقوية منفصلةىوتقو. لحم مجيع الدرزاتت  ٢-٢-٤-١-٦
ن طوقني ممددين للدحرجة أو على       لتراً ما ال يقل ع     ٦٠ سعتها   تتجاوز حيمل جسم األسطوانة اليت      ،بوجه عام   ٣-٢-٤-١-٦

وال تلحم .  على اجلسم حبيث ال ميكن انزالقها أطواق مستقلة للدحرجة، تثبت جيداًكفإذا كانت هنا. األقل طوقني مستقلني للدحرجة
  .أطواق الدحرجة بطريق اللحام بالنقط

سطوانات ذات الغطاء غري القابل للـرتع   األغطاء امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو       اتال يتجاوز قطر فتح     ٤-٢-٤-١-٦
)1B1( أما األسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع ذي الغطاء القابل للرتع              . سم ٧ )1B2 .(ـ و صمم ت

م حواف  وتلح.  يف ظروف النقل العادية    ومانعة للتسرب  الفتحة يف جسم أو غطاء األسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة            وسيلة إغالق 
 ما وسائل اإلغالق أو أية وسائل إحكام أخرى مع حشاياوتستخدم . مانعة للتسرب يف مكاهنا حبيث يوفر اللحام درزة وسائل اإلغالق

  . حبكم تصميمهامانعة للتسرب ذاهتا وسائل اإلغالقمل تكن 
تظل حمكمة، وحبيـث تظـل      ستخدم وسائل إغالق األسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث          تتصمم و   ٥-٢-٤-١-٦

قابلـة   وسائل إحكام أخرى مع مجيع أنواع األغطية ال        ة أو أي  حشاياستخدم  تو.  يف ظروف النقل العادية    مانعة للتسرب األسطوانات  
  .للرتع
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  لترا٤٥٠ً  :السعة القصوى لألسطوانة  ٦-٢-٤-١-٦

  كغ٤٠٠  :الكتلة الصافية القصوى  ٧-٢-٤-١-٦

  من معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوماألسطوانات املصنوعة   ٣-٤-١-٦
  1N1  غطاء غري قابل للرتعب  
  1N2  غطاء قابل للرتعب  

وتكون املادة من نوع . يصنع جسم وغطاء األسطوانة من املعدن أو من سبيكة معدنية غري الفوالذ أو األلومنيوم  ١-٣-٤-١-٦
  .مناسب ومسك كاف يتناسب مع سعة األسطوانة واالستخدام املقصود

وجتمـع مجيـع الـدرزات، إن    . تقوى درزات احلواف، إن وجدت، وذلك باستخدام حلقات تقوية مستقلة     ٢-٣-٤-١-٦
  .وفقاً آلخر التطورات التقنية املتعلقة باملعدن أو سبيكة املعدن املستخدمني) عن طريق اللحام وما إىل ذلك(وجدت، 

 لتراً ما ال يقل عن طوقني ممددين للدحرجة أو على           ٦٠تها  بوجه عام، حيمل جسم األسطوانة اليت تتجاوز سع         ٣-٣-٤-١-٦
وال تلحم . فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة تثبت جيداً على اجلسم حبيث ال ميكن انزالقها          . األقل طوقني مستقلني للدحرجة   

  . أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط
لتنفيس يف جسم أو غطاء األسطوانة ذات الغطاء غري القابـل للـرتع    ال يتجاوز قطر فتحات امللء والتفريغ وا        ٤-٣-٤-١-٦
)1N1( أما األسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع ذي الغطاء القابل للرتع                .  سم ٧)1N2( .  وتـصمم

وتلحم حافـة   . ظروف النقل العادية  وسيلة إغالق الفتحة يف جسم أو غطاء األسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة ومانعة للتسرب يف                
 ، حبيث يكون مجـع الـدرزات مانعـاً   وسيلة اإلغالق يف مكاهنا وفقاً آلخر التطورات التقنية يف املعدن أو سبيكة املعدن املستخدمني 

حبكـم  وتستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما مل تكن وسائل اإلغالق ذاهتا مانعة للتـسرب            . للتسرب
  .تصميمها

تصمم وتستخدم وسائل إغالق األسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، وحبيـث تظـل                  ٥-٣-٤-١-٦
وتستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع مجيع أنواع األغطية القابلـة             . األسطوانات مانعة للتسرب يف ظروف النقل العادية      

  .للرتع
   لترا٤٥٠ً  : لألسطوانةالسعة القصوى  ٦-٣-٤-١-٦
   كغ٤٠٠:الكتلة الصافية القصوى  ٧-٣-٤-١-٦
   الفوالذ أو األلومنيومتنكات  ٤-٤-١-٦

  3A1   ،غطاء غري قابل للرتعبفوالذ  
  3A2   ،غطاء قابل للرتعبفوالذ  
  3B1   ،غطاء غري قابل للرتعبألومنيوم  
  3B2   ،غطاء قابل للرتعبألومنيوم  

سبيكة من  على األقل أو     يف املائة    ٩٩من ألواح الفوالذ أو األلومنيوم بدرجة نقاوة        نكة  التيصنع جسم وغطاء      ١-٤-٤-١-٦
  .املقصودوتكون املادة من نوع مناسب ومسك كاف يتناسبان مع سعة التنكة واالستخدام . ألومنيوم قاعدية
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لفوالذية املخصصة الحتواء أكثر    وتلحم درزات التنكات ا   . تدرز ميكانيكياً أو تلحم حواف التنكات الفوالذية        ٢-٤-٤-١-٦
أما يف .  لتراً أو أقل من السوائل٤٠وتدرز ميكانيكياً أو تلحم درزات التنكات الفوالذية املخصصة الحتواء      .  لتراً من السوائل   ٤٠من  

  . درزات احلواف، إن وجدت باستخدام حلقة تقوية مستقلةىوتقو. لحم مجيع الدرزاتتالتنكات األلومنيوم ف
وتعترب التنكات ذات الفتحات األكرب من النـوع ذي         . سم ٧) 3B1 و 3A1( ات التنك اتال يتجاوز قطر فتح     ٣-٤-٤-١-٦

.  يف ظروف النقـل العاديـة      ومانعة للتسرب  الفتحات حبيث تظل حمكمة      وسائل إغالق وتصمم  . )3B2 و 3A2(الغطاء القابل للرتع    
  . حبكم تصميمهامانعة للتسّرب وسائل اإلغالق ما مل تكن قوسائل اإلغالي أو أية وسائل إحكام أخرى مع اوتستخدم حش

 متوافقـة مـع   جتهيزهـا  ولوازم  وسائل إغالقها  و وأغطيتهاإذا مل تكن املواد املستخدمة يف صنع جسم التنكة            ٤-٤-٤-١-٦
ء أو املعاجلة باخلواص الواقية وحيتفظ الطال. احملتويات املطلوب نقلها تغطى األسطح الداخلية بطالء واق مناسب أو تعاجل معاجلة مناسبة

  .يف ظروف النقل العادية
  لترا٦٠ً   :السعة القصوى للتنكة  ٥-٤-٤-١-٦

   كغ١٢٠  : الكتلة الصافية القصوى  ٦-٤-٤-١-٦
 األسطوانات املصنوعة من اخلشب الرقائقي   ٥-٤-١-٦

  1D 

له جتارياً، وخالياً من أي عيوب ميكن        بلغ من اجلفاف ما يسمح بتداو      التجفيفيكون اخلشب املستخدم جيد       ١-٥-٤-١-٦
ويف حالة استخدام مواد أخرى غري اخلشب الرقائقي يف صنع األغطيـة، تكـون              . املقصودةألغراض  لأن تقلل من كفاءة األسطوانة      
  .نوعيتها معادلة للخشب الرقائقي

، وتكـون  ألغطيةت لصنع اال يقل عن طبقتني لصنع اجلسم، وال يقل عن ثالث طبقا       ستخدم خشب رقائقي  ي  ٢-٥-٤-١-٦
  .الطبقات شديدة االلتصاق ببعضها مبادة الصقة ال تتأثر باملاء، ويكون اجتاه كرتون الطبقات متعامداً

  .قصودسعة األسطوانة واالستخدام املل ةالئمم صالهتا األسطوانة وويةغطأيكون تصميم جسم و  ٣-٥-٤-١-٦
على الغطـاء    مادة معادلة أخرى تثبت بإحكامةكرافت أو أي غطية بورق تبطن األ، دقائق احملتوياتتنخيلملنع    ٤-٥-٤-١-٦

  .ومتتد إىل اخلارج بطول حميط الغطاء
  لترا٢٥٠ً  :السعة القصوى لألسطوانة  ٥-٥-٤-١-٦

  كغ٤٠٠  :الكتلة الصافية القصوى  ٦-٥-٤-١-٦

  .حذفت  ٦-٤-١-٦
   الليفيصنوعة من الكرتوناألسطوانات امل  ٧-٤-١-٦

  1G 

، ملصقة أو مصفحة معـاً  )غري املموج(يتكون جسم األسطوانة من عدة طبقات من الورق الثقيل أو الكرتون      ١-٧-٤-١-٦
  .طبقة واقية أو أكثر من القار أو ورق الكرافت املعاجل بالشمع أو رقائق معدنية أو مادة بالستيكية، إخلعلى بشكل جيد، وقد حتتوي 

، أو املعدن، أو اخلشب الرقائقي، أو البالستيك، أو مادة  الليفي أو الكرتون،تصنع األغطية من اخلشب الطبيعي  ٢-٧-٤-١-٦
  .طبقة واقية أو أكثر من القار أو ورق الكرافت املعاجل بالشمع أو رقائق معدنية أو مادة بالستيكية، إخلعلى مناسبة أخرى، وقد حتتوي 
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  .املقصودة األسطوانة واستخدامها  مع سعووصالهتا 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  :السعة القصوى لألسطوانة  ٥-٧-٤-١-٦
 ك ٤٠٠:الكتلة الصافية القصوى  ٦-٧-٤-١-٦

   البالستيك املصنوعة منتنكاتاألسطوانات 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  

. املقـصود تصنع العبوة من مادة بالستيكية مناسبة وتكون ذات قوة كافية تتناسب مع سعتها واستخدامها                 ١- ٨- ٤- ١- ٦
خملفات اإلنتاج أو   غري   أية مادة سبق استخدامها      م، ال تستخد  ١- ٢- ١ البالستيكية املعاد تدويرها حسبما ورد يف        وباستثناء املواد 

وتكون العبوة ذات مقاومة كافية للتقادم والتحلل الذي تسببه املادة املعبأة أو األشعة             . مواد أعيد طحنها من نفس عملية التصنيع      
  .فوق البنفسجية

 األمر الوقاية من األشعة فوق البنفسجية يلزم توفري هذه الوقاية عن طريق إضافة أسود الكربون أو أي إذا تطلب  ٢-٨-٤-١-٦
وحيثما استخدم أسـود  . وتتوافق هذه املضافات مع حمتويات العبوة وتظل فعالة طوال عمر العبوة    . صبغات أو صاّدات مناسبة أخرى    

 صناعة النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان الكربون أو صبغات أو صاّدات غري تلك املستخدمة يف        
 ؛من الكتلـة   يف املائة    ٣أو إذا كان احملتوى الوزين للصبغة ال يتجاوز          من الكتلة  يف املائة    ٢احملتوى الوزين ألسود الكربون ال يتجاوز       

  .وليس هناك حد حملتوى صاّدات األشعة فوق البنفسجية
 أخرى ألغراض غري الوقاية من األشعة فوق البنفسجية،    ةمضافمواد  ميكن أن يتضمن تركيب املادة البالستيكية         ٣-٨-٤-١-٦

ويف هذه احلالة ميكن االستغناء     .  اخلواص الكيميائية والفيزيائية للمادة اليت صنعت منها العبوة        يف  ضاراً  تأثرياً وادشريطة أال تؤثر هذه امل    
  .عن إعادة االختبار

، على أن تؤخذ يف االعتبـار       املقصود مع سعتها واستخدامها     اًكون مسك جدار العبوة يف مجيع نقاطها متناسب       ي  ٤-٨-٤-١-٦
  .اإلجهادات اليت ميكن أن تتعرض هلا كل نقطة

لرتع  األسطوانات ذات الغطاء غري القابل ل      أغطيةم أو   اجسأ امللء والتفريغ والتنفيس يف      اتال يتجاوز قطر فتح     ٥-٨-٤-١-٦
)1H1 (  ذات الغطاء غري القابل للرتع     اتأو يف التنك  )3H1 (أما األسطوانات والتنكات ذات الفتحات األكرب فتعترب من النوع         . سم ٧

 يف جسم أو غطاء األسطوانة أو التنكة حبيث تظـل العبـوة   وسائل إغالق الفتحاتوتصمم . )3H2 و1H2(ذي الغطاء القابل للرتع   
وسائل  ما مل تكن     وسائل اإلغالق  وسائل إحكام أخرى مع      ةوتستخدم حشايا أو أي   . يف ظروف النقل العادية    ومانعة للتسرب حمكمة  
  . حبكم تصميمهامانعة للتسرب ذاهتا اإلغالق

ستخدام وسائل إغالق األسطوانات والتنكات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل العبوات حمكمة             تتصمم و   ٦-٨-٤-١-٦
على وتستخدم حشايا مع مجيع األغطية القابلة للرتع ما مل يكن تصميم األسطوانة أو التنكة               .  ظروف النقل العادية    يف ومانعة للتسرب 

  .على النحو الواجب عندما يثبت الغطاء القابل للرتع مانعة للتسرب جيعلها النحو الذي
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  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  

ل بدرجة كبرية من     من العيوب اليت تقل     للتداول التجاري وخالياً   يكون اخلشب املستخدم جيد التجفيف صاحلاً       ١-٩-٤-١-٦
وميكن صنع الغطاء . املقصودوتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصندوق واالستخدام . قوة أي جزء من الصندوق

  .مقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط أو اخلشب احلبييب أو أي نوع مناسب آخر والقاع من خشب معاد التكوين
 التـسمري    تفـادي    بوجي. ه يف ظروف النقل العادية    ـ مقاومة لالهتزاز الذي تتعرض ل     التثبيت وسائلتكون    ٢-٩-٤-١-٦

وضع الوصالت املرجح أن تتعرض إلجهاد كبري باستخدام مسامري برمشة أو تو.  عملياًكلما كان ذلك ممكناًاملستعرض الجتاه األلياف، 
  . أخرى مكافئةمواد تثبيتباستخدام مسامري حلقية أو 

وتعترب األجـزاء   . يتكون كل جزء من قطعة واحدة أو يكون معادالً لقطعة واحدة          : 4C2الصناديق من النوع      ٣-٩-٤-١-٦
صلة متراكبة أو  ووألسان، حّز و وصلة  أووصلة ليندرمان،: معادلة لقطعة واحدة عند استخدام إحدى الطرائق التالية للتجميع باللصق

  .قطعتني رابطتني على األقل من معدن مموج عند كل وصلة، أو وصلة متناكبة مع وجود تعشيقوصلة 
 . 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 صاحلة للتداول                 ١-١٠-٤-١-٦

. حة أو منشورة، وخالية من العيوب اليت ميكن أن تقلل بدرجة كبرية مـن قـوة الـصندوق               مقطوعة مبقطع دوار، أو مشرّ     التجاري
ويلزم لصق الطبقات املتجاورة مبادة الصـقة       . املقصودوتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصندوق واستخدامه           

 ى مناسبة إىل جانب اخلشب الرقائقي يف صنع الصناديق، وتكون الـصناديق مثبتـة جيـداً     وميكن استخدام مواد أخر   . مقاومة للماء 
  .باملسامري يف قوائم أو أطراف ركنية أو جتمع بوسائل مماثلة من حيث الكفاءة

  . 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 اخلشب احلبييب أو  تصنع جدران الصناديق من خشب معاد التكوين  ١-١١-٤-١-٦
  .املقصودوتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصناديق واستخدامها . أي نوع مناسب آخر

  .ق األخرى من مادة مناسبة أخرىيداميكن صنع أجزاء الصن  ٢-١١-٤-١-٦
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  .جتمع الصناديق بشكل متني باستخدام وسائل تثبيت مناسبة  ٣-١١-٤-١-٦
 . كغ٤٠٠   :الكتلة الصافية القصوى  ٤-١١-٤-١-٦

    الليفيالصناديق املصنوعة من الكرتون   ١٢-٤-١-٦
  4G 

 متعـددة   من طبقة واحـدة أو    ( قوية من نوع جيد، صلبة أو مموجة من اجلانبني            ليفية كرتونألواح  تستخدم    ١-١٢-٤-١-٦
حبيث ال تتجاوز الزيادة يف     من القوة   وتكون مقاومة السطح اخلارجي للماء      . املقصود، تناسب سعة الصندوق واالستخدام      )الطبقات
 وتتوافر ).ISO 535:1991ر ـانظ( دقيقة لتعيني درجة امتصاص املاء ٣٠ ملدة )Cobb(، عند إجراء اختبار كوب ٢م/ غ١٥٥الكتلة 
مبا يسمح بالتجميع دون حدوث     وتفريضها  ،  تتثلّم دون أن    جتعيد األلواح صحيحة، حبيث يكون باإلمكان قطع أو       صفات الثين ال  فيها  

  .ُملصقة بالظهارات املقابلة هلا بغراء متنيد األلواح املموجة َدوتكون ُخ. صدوع أو كسور سطحية أو ثنيات غري مطلوبة
وميكـن  .  أو تصنع بأكملها من اخلشب أو مادة مناسبة أخرى         ميكن أن يكون ألطراف الصندوق إطار خشيب        ٢-١٢-٤-١-٦

  .استخدام عوارض للتقوية مصنوعة من اخلشب أو مادة مناسبة أخرى
 ملفوفة بأشرطة ومطوية ومغّراة بغراء متني، أو تكون متراكبـة  الصناديقأجسام  اليت يف الصنع  وصالتتكون    ٣-١٢-٤-١-٦

  .ناسباملقدر ال باملطوية الوصالتتراكب يكون و. بدبابيس معدنيةومدروزة 
  .شريط الصق مقاوم للماءُيستعَمل  ، أو اللف بشريطبالغراءحيثما يتم إغالق الصندوق   ٤-١٢-٤-١-٦
  . للمحتويات مالئماً مكاناًتوفّرتصمم الصناديق حبيث   ٥-١٢-٤-١-٦
  . كغ٤٠٠   :الكتلة الصافية القصوى  ٦-١٢-٤-١-٦
  من البالستيكالصناديق املصنوعة   ١٣-٤-١-٦

  4H1 من البالستيك املمدد  
  4H2 من البالستيك اجلامد  

ويكون . املقصوده قوة كافية تبعا لسعته واالستخدام       ـيصنع الصندوق من مادة بالستيكية مناسبة، وتكون ل         ١-١٣-٤-١-٦
  .األشعة فوق البنفسجية لالحنالل الذي قد تسببه املادة املعبأة أو  للتقادم بدرجة كافية ومقاوماًالصندوق مقاوماً

:  بقالـب  يتضمن الصندوق املصنوع من البالستيك املمدد جزأين مصنوعني من مادة بالستيكية ممددة مشكلة              ٢-١٣-٤-١-٦
 العبوات  تشغل حبيث   القاع واجلزء العلوي  ويصمم  . معهويتشابك  قاع به جتاويف لوضع العبوات الداخلية، وجزء علوي يغطي القاع           

  . أي عبوات داخلية مع السطح الداخلي لغطاء هذا الصندوقسدادة إغالقوال تتالمس .  الصندوق بإحكاما منمواضعهالداخلية 
ه قوة شد كافيـة ملنـع انفتـاح         ـيغلق الصندوق املصنوع من البالستيك املمدد قبل إرساله بشريط الصق ل            ٣-١٣-٤-١-٦

ق مادة اللصق فيه مع مادة البالستيك املمدد الـيت صـنع منـها               للظروف اجلوية وتتواف   ويكون الشريط الالصق مقاوماً   . الصندوق
  .كفاءةوميكن استخدام وسائل إغالق أخرى مماثلة يف ال. الصندوق

يف حالة الصناديق املصنوعة من البالستيك اجلامد، ميكن توفري الوقاية من األشعة فوق البنفسجية، إذا تطلـب                   ٤-١٣-٤-١-٦
 مع احملتويـات وأن     واد املضافة ويتعني أن تتوافق هذه امل    .  أو أي صبغات أو صاّدات مناسبة أخرى       األمر ذلك، بإضافة أسود الكربون    

ويف حالة استخدام أسود الكربون أو صبغات أو صاّدات غري تلك اليت اسـتخدمت يف صـنع   .  طوال عمر الصندوقكفاءهتاحتتفظ ب 
 يف املائة   ٢ر إذا مل تتجاوز النسبة الوزنية ألسود الكربون يف البالستيك           النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبا       

  . وليس هناك حدود لنسبة صاّدات األشعة فوق البنفسجية؛من الكتلة يف املائة ٣، أو إذا مل تتجاوز النسبة الوزنية للصبغة من الكتلة
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اض أخرى غري الوقاية من األشعة فوق البنفـسجية،          ألغر  على مواد مضافة   ميكن أن حتتوي املادة البالستيكية      ٥-١٣-٤-١-٦
ويف هذه احلـاالت ميكـن   .  اخلواص الكيميائية أو الفيزيائية للمادة اليت صنع منها الصندوقيف  ضاراً  تأثرياً وادشريطة أال تؤثر هذه امل    

  .االستغناء عن إعادة االختبار
سائل إغالق مصنوعة من مادة مناسـبة ذات قـوة كافيـة            تزود الصناديق املصنوعة من البالستيك اجلامد بو        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:  كغ٤٠٠ .  
   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 بغالف أو طالء داخلي مـن   الليفي بقطع حشو من الكرتونتبطن الصناديق   ٢-١٤-٤-١-٦

وال سيما املتفجرات، بني      ملنع دخول املواد،   تدابري اختاذ   ب الداخلي من طبقتني من املعدن املدروز، جي       فإذا كان الغالف  . مادة مناسبة 
  .ثنايا الدرز

  . يف ظروف النقل العاديةوجيب أن تبقى حمكمة ؛ من أي نوع مناسبوسائل 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 مع سعة الكيس واسـتخدامه       صناعةوتتناسب قوة النسيج و   . يكون النسيج املستخدم من نوعية جيدة       ١-١٥-٤-١-٦
  .قصودامل
  :باستخدام ما يلي على سبيل املثالللتنخيل نعاً الكيس حبيث يكون ميصنع ا: 5L2املانعة للتنخيل األكياس   ٢-١٥-٤-١-٦

   لصق ورق على السطح الداخلي للكيس بواسطة الصق مقاوم للماء مثل القار؛  )أ(
    لصق طبقة رقيقة من البالستيك على السطح الداخلي للكيس؛أو  )ب(
  . بطانة أو أكثر من الورق أو البالستيكأو  )ج(

ملاء باستخدام ما يلي    ا مانعاً لتسرب نع دخول الرطوبة عن طريق جعل الكيس        مي: 5L3لماء  ل املقاومةاس  األكي  ٣-١٥-٤-١-٦
  :على سبيل املثال
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 أو ورق ،ورق كرافت معاجل بالـشمع  : على سبيل املثال  (بطانة داخلية منفصلة من ورق مقاوم للماء          )أ(
   ؛)البالستيكبطبقة من معاجل بالقار، أو ورق كرافت مغطى 

   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
  األكياس املصنوعة من البالستيك املنسوج  ١٦-٤-١-٦

  5H1  بدون بطانة داخلية أو طالء  
  5H2  مانعة للتنخيل  
  5H3  مقاومة للماء  

وتتناسـب قـوة املـادة      . تصنع األكياس من شرائط ممددة أو فتائل وحيدة اخليط من مادة بالستيكية مناسبة              ١-١٦-٤-١-٦
  .قصود الكيس مع سعة الكيس واستخدامه املصنعاملستخدمة و

لقـاع  نسج، تصنع األكياس باخلياطة أو بطريقة أخرى تضمن إغـالق ا النسيج البالستيكي مسطَّح ال إذا كان     ٢-١٦-٤-١-٦
إغالق  أو أي طريقة غلق أخرى توفر قوة         احلبك، يغلق الكيس باخلياطة أو       النسج أنبويبَّالنسيج البالستيكي   وإذا كان   . وأحد اجلانبني 

  .مماثلة
حدى الوسائل التالية على سبيل     استخدام إ بمانعة للتنخيل   جيب جعل األكياس    : 5H2 املانعة للتنخيل األكياس    ٣-١٦-٤-١-٦

  :املثال
   لصق طبقة من الورق أو البالستيك الرقيق على السطح الداخلي للكيس؛  )أ(
  .وضع بطانة منفصلة أو أكثر من الورق أو من البالستيكأو   )ب(

إحـدى  باسـتخدام  ملـاء  مانعاً لتسرب املنع دخول الرطوبة يلزم جعل الكيس   : 5H3األكياس املقاومة للماء      ٤-١٦-٤-١-٦
  :ثالالوسائل التالية على سبيل امل

ورق كرافت  أو  ورق كرافت معاجل بالشمع،     : على سبيل املثال  (بطانة منفصلة من ورق مقاوم للماء         )أ(
  ؛) أو ورق كرافت مغطى بطبقة من البالستيك،مغطى بطبقتني من القار

  و طبقة رقيقة من البالستيك تلصق على السطح الداخلي أو اخلارجي للكيس؛أ  )ب(
  .بالستيكأو بطانة أو أكثر من ال  )ج(

  . كغ٥٠   : الكتلة الصافية القصوى  ٥-١٦-٤-١-٦

  األكياس املصنوعة من رقائق البالستيك  ١٧-٤-١-٦
  5H4 
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 الكيس مع سـعة الكـيس       صنعوتتناسب قوة املادة املستخدمة و    . صنع األكياس من مادة بالستيكية مناسبة     ت  ١-١٧-٤-١-٦
 والصدمات اليت ميكن أن تتعرض هلا األكياس يف ظروف         اإلغالق الضغوط الوصالت ووسائل    تحملويتعني أن ت  . واستخدامه املقصود 

  .النقل العادية
  . كغ٥٠ :الكتلة الصافية القصوى  ٢-١٧-٤-١-٦
  األكياس املصنوعة من الورق  ١٨-٤-١-٦

  5M1  متعددة الطبقات  
  5M2  متعددة الطبقات، مقاومة للماء.  

، وجيـوز أن تكـون   ن ورق مماثل من ثالث طبقات على األقلتصنع األكياس من ورق كرافت مناسب أو م      ١-١٨-٤-١-٦
الكيس  األكياس مع سعة صنع وتتناسب قوة الورق و . ملتحم بشكل لصيق بالطبقة الورقية اخلارجية      شبكيالطبقة املتوسطة من قماش     

  .مانعة للتنخيلوتكون مواضع الربط والغلق . واستخدامه املقصود
 مانعـة  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 من مادة واقية ب إما باستخدام طبقة مقاومة للماء كواحدة من الطبقتني اخلارجيتني أو لتسرب املاء
باستخدام طبقة مقاومة للمـاء     مانعة لتسرب املاء    طبقات، ميكن جعلها    مناسبة بني الطبقتني اخلارجيتني، ويف حالة األكياس الثالثية ال        

 مالصقاً للمادة  أن تتفاعل املادة املعبأة مع الرطوبة أو حيثما تعبأ وهي رطبة يوضع أيضاًخطروحيثما يوجد . باعتبارها الطبقة اخلارجية
احملمي بطبقتني من القطـران، أو ورق الكرافـت املكـسو    ، مثل ورق الكرافت مانع لتسرب املاءأو حاجز مانعة لتسرب املاء  طبقة  

الوصـالت  وتكـون   .  بالسطح الداخلي للكيس، أو بطانة داخلية أو أكثر من البالستيك          تلحمالبالستيك  من  بالبالستيك، أو رقائق    
  .مانعة لتسرب املاء ووسائل اإلغالق

  . كغ٥٠: الكتلة الصافية القصوى  ٣-١٨-٤-١-٦
  )املواد البالستيكية(ركبة العبوات امل  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  وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من األلومنيوم  
  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   وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من اخلشب الرقائقي  
  6HG1  الليفيوعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الكرتون   
  6HG2  الليفيارجي من الكرتونوعاء من البالستيك له صندوق خ   
  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  ـواردة ف ـ ال االشتراطاتتطبق    ١-١-١٩-٤-١-٦

  .على األوعية الداخلية املصنوعة من البالستيك
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 مـن أي     خالية  العبوة اخلارجية  جيب أن تكون  يوجل الوعاء البالستيكي الداخلي يف العبوة اخلارجية بإحكام، و          ٢-١-١٩-٤-١-٦
  . املادة البالستيكيةختدشنتوءات قد 

  :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 العبـوة     و ؛6HB1  أو األلومنيوم  6HA1ة خارجية من الفوالذ     ه أسطوان ـوعاء من البالستيك ل     ١-٢-١٩-٤-١-٦

  .االقتضاء، حسب ٢-٤-١-٦ أو ١-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاخلارجية 
تطبق على بناء و ؛6HB2 أو األلومنيوم   6HA2ه قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ        ـوعاء من البالستيك ل     ٢-٢-١٩-٤-١-٦

  .١٤-٤-١-٦ املناسبة يف الشتراطاتاالعبوة اخلارجية 
 االشـتراطات تطبق على بناء العبوة اخلارجية      و ؛6HC ه صندوق خارجي من اخلشب    ـوعاء من البالستيك ل     ٣-٢-١٩-٤-١-٦

  .٩-٤-١-٦املناسبة يف 
ارجيـة  تطبق على بناء العبـوة اخل     و ؛6HD1ه أسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي       ـوعاء من البالستيك ل     ٤-٢-١٩-٤-١-٦

  .٥-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات
تطبق على بناء العبـوة اخلارجيـة       و ؛6HD2 ه صندوق خارجي من اخلشب الرقائقي     ـوعاء من البالستيك ل     ٥-٢-١٩-٤-١-٦

  .١٠-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات
على بناء العبـوة اخلارجيـة      تطبق  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 االشتراطات
تطبق على بناء العبـوة اخلارجيـة       و ؛6HG2  الليفي ه صندوق خارجي من الكرتون    ـوعاء من البالستيك ل     ٧-٢-١٩-٤-١-٦

  .١٢-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات
تطبق على بناء العبوة اخلارجيـة      و ؛6HH1جية من البالستيك املمدد     ه أسطوانة خار  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 االشتراطات
 ؛6HH2 )البالستيك املموجة  مبا يف ذلك مادة   (ه صندوق خارجي من البالستيك اجلامد       ـوعاء من البالستيك ل     ٩-٢-١٩-٤-١-٦
  .٦-١٣-٤-١-٦ إىل ٤-١٣-٤-١-٦ ومن ١-١٣-٤-١-٦االشتراطات اء العبوة اخلارجية تطبق على بنو
  )زجاج أو خزف أو فخار(العبوات املركبة   ٢٠-٤-١-٦

  6PA1  وعاء له أسطوانة خارجية من الفوالذ  
  6PA2  وعاء له قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ  
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  6PB1  وعاء له أسطوانة خارجية من األلومنيوم  
  6PB2  له قفص أو صندوق خارجي من األلومنيوموعاء   
  6PC  وعاء له صندوق خارجي من اخلشب  
  6PD1   وعاء له أسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي  
  6PD2  وعاء له سلة خارجية من اخلوص  
  6PG1  الليفيوعاء له أسطوانة خارجية من الكرتون   
  6PG2  الليفيوعاء له صندوق خارجي من الكرتون   
  6PH1  ه عبوة خارجية من البالستيك املمددوعاء ل  
  6PH2  وعاء له عبوة خارجية من البالستيك اجلامد.  

  الوعاء الداخلي  ١-٢٠-٤-١-٦
 ومن مادة ذات نوعية جيدة خالية من أي         )الشكلإجاصّي  أسطواين أو   (يصنع الوعاء الداخلي بشكل مناسب        ١-١-٢٠-٤-١-٦

  .طا يف مجيع النقاًكون مسك اجلدران كافييو. عيوب قد تقلل قوهتا
تستخدم إلغالق األوعية سدادات ملولبة من البالستيك، أو سدادات من الزجاج اجمللخ أو سدادات أخرى                ٢- ١- ٢٠- ٤- ١- ٦

وجيب التأكد  .  أن يتالمس مع حمتويات الوعاء مقاوماً هلذه احملتويات        تملويكون أي جزء من السدادة حي     . ال تقل عنها يف الكفاءة    
وإذا اقتضى األمر استخدام .  أثناء النقلأدىن تراخٍ فيهامركبة بطريقة جتعلها مانعة للتسرب ومثبتة جيداً ملنع إلغالق وسائل امن أن 

  .٨- ١- ١- ٤حكام متتثل أل ذات وسائل للتنفيس، يتعني أن وسائل إغالق
  .اصَّةمأو 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
   املناسـبة   االشـتراطات تطبق على بناء العبوة اخلارجية      و ؛6PA1ه أسطوانة خارجية من الفوالذ      ـوعاء ل   ١- ٢- ٢٠- ٤- ١- ٦

  .أن يكون الغطاء القابل للرتع، الذي يلزم هلذا النوع من العبوة، على شكل قلنسوة، غري أنه ميكن ١- ٤- ١- ٦يف 
 املناسبة االشتراطاتتطبق على بناء العبوة اخلارجية   و ؛6PA2 ه قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ      ـوعاء ل   ٢-٢-٢٠-٤-١-٦

ووسـيلة   الوعـاء   أعلى من  يف الوضع القائم،     وهي  العبوة اخلارجية،  جيب أن تكون  ويف حالة األوعية األسطوانية     . ١٤-٤-١-٦يف  
  .)قلنسوة(ه شكل مماثل، وجب تزويد العبوة اخلارجية بغطاء واق ـ الشكل، وكان لإجاصّيوإذا أحاط القفص بوعاء . إغالقه

  اسـبة   املن االشـتراطات  تطبق على بناء العبوة اخلارجية       ؛6PB1 ه أسطوانة خارجية من األلومنيوم    ـوعاء ل  ٣- ٢- ٢٠- ٤- ١- ٦
  .٢- ٤- ١- ٦يف 
 االشـتراطات تطبق على بناء العبوة اخلارجيـة       و ؛6PB2 ه قفص أو صندوق خارجي من األلومنيوم      ـوعاء ل   ٤-٢-٢٠-٤-١-٦

  .١٤-٤-١-٦املناسبة يف 
   املناسـبة   االشتراطاتتطبق على بناء العبوة اخلارجية      و: 6PCه صندوق خارجي من اخلشب      ـوعاء ل   ٥- ٢- ٢٠- ٤- ١- ٦

  .٩- ٤- ١- ٦يف 
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 املناسبة االشتراطاتتطبق على بناء العبوة اخلارجية و ؛6PD1ه أسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي ـوعاء ل   ٦-٢-٢٠-٤-١-٦
  .٥-٤-١-٦يف 
.  جيـدة  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 
 املناسبة االشتراطاتتطبق على جسم العبوة اخلارجية و ؛6PG1  الليفيه أسطوانة خارجية من الكرتونـوعاء ل  ٨-٢-٢٠-٤-١-٦

  .٤-٧-٤-١-٦ إىل ١-٧-٤-١-٦يف 
 املناسبة  الشتراطاتاتطبق على بناء العبوة اخلارجية      و ؛6PG2  الليفي ه صندوق خارجي من الكرتون    ـوعاء ل   ٩-٢-٢٠-٤-١-٦

  .١٢-٤-١-٦يف 
 تستويف املواد الـيت     ؛)6PH2 أو   6PH1(ه عبوة خارجية من البالستيك املمدد أو البالستيك اجلامد          ـوعاء ل   ١٠-٢-٢٠-٤-١-٦

 متعـدد وتصنع عبوات البالستيك اجلامد من      . ١٣-٤-١-٦ املناسبة يف    االشتراطاتيصنع منها هذان النوعان من العبوات اخلارجية        
غري أن الغطاء القابل للرتع، الالزم هلذا النوع من العبـوات، ميكـن أن     .  العايل الكثافة أو من مادة بالستيكية أخرى مشاهبة        اإليثيلني

  .ةبعيكون على شكل ق
  اشتراطات اختبار العبوات  ٥-١-٦
  إجراء االختبارات وتكرارها  ١-٥-١-٦
  .املختصة ، وفقا للطرائق اليت حتددها السلطة٥-١-٦ ورد يف ترب النموذج التصميمي لكل عبوة حسبماخي  ١-١-٥-١-٦
. جيتاز بنجاح االختبارات املبينة يف هذا الفصل قبل اسـتخدامها           أن النموذج التصميمي لكل عبوة   ُيفتَرض يف     ٢-١-٥-١-٦

 خمتلف ، ولكن قد يتضمن أيضاً    ، وكيفية البناء والتعبئة   السمكوحيدد النموذج التصميمي للعبوة بالتصميم، واحلجم، ومادة الصنع، و        
 أقل مـن ارتفـاع      ارتفاعبتصميمها على    عن النموذج التصميمي إال      ختتلفكما يتضمن كذلك العبوات اليت ال       . معاجلات السطح 

  . التصميميالنموذج
 جتـرى   الختبارات اليت 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،  الليفيعلى 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 بسيطة عن منوذج سبق إال ختتلفائي على عبوات ال جيوز للسلطة املختصة السماح بإجراء اختبار انتق     ٥-١-٥-١-٦

، عبوات داخلية ذات حجم أصغر أو كتلة صافية أقل، أو عبوات من قبيل األسطوانات واألكياس والصناديق اليت تنتج                   مثالً: اختباره
  . قليالًخمفضةبأبعاد خارجية 

  )حمجوزة(  ٦-١-٥-١-٦
 من العبوات الداخلية يف عبوة خارجية واحدة خمتلفةتعلقة بتجميع أنواع  بشأن الشروط امل١-٥-١-١-٤انظر   :مالحظة

   .والتعديالت املسموح هبا يف العبوات الداخلية
، جيوز جتميع ونقل سلع أو عبوات داخلية من أي نوع للمواد الصلبة أو السائلة دون اختبار يف عبوة خارجية                    ٧-١-٥-١-٦

  : بالشروط التاليةوذلك
على  حتتوي )كالزجاج( مع عبوات داخلية هشة ٣-٥-١-٦  للفقرةبوة اخلارجية بنجاح وفقاً   ترب الع خت  )أ(

  ؛I جملموعة التعبئة  احملددارتفاع السقوط، وُيستخدم يف اختبارها سوائل
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 يتجاوز جمموع الكتلة اإلمجالية املشتركة للعبوات الداخلية نصف الكتلة اإلمجالية للعبوات الداخلية             ال  )ب(
  ؛ أعاله)أ(يف املشار إليه دمة الختبار السقوط املستخ

 أقل من ، وبني العبوات الداخلية وخارج العبوة، بني العبوات الداخلية فيماكون مسك مادة التوسيديال   )ج(
     املناظر يف العبوة املختربة أصالً؛ وإذا ما استخدمت عبوة داخلية وحيدة يف االختبار األصلي،              السمك

 التوسيد بني خارج العبوة والعبوة الداخلية       كوسيد بني العبوات الداخلية أقل من مس      كون مسك الت  يال  
مقارنة بالعبوات الداخلية املستخدمة (وعند استخدام عبوات داخلية أقل أو أصغر . يف االختبار األصلي 
  ؛ستخدم مادة توسيد إضافية كافية مللء الفراغاتت )يف اختبار السقوط

 اإلمجالية الكتلة حتددو.  وهي فارغة٦-٥-١-٦الوارد يف التنضيد ارجية بنجاح اختبار جتتاز العبوة اخل    )د(
املشار إليه  الكتلة املشتركة للعبوات الداخلية املستخدمة الختبار السقوط        أساس   على    املتماثلة لعبواتل

  ؛ أعاله)أ(يف 
كامل دة ماصة تكفي المتصاص     سوائل حتاط بالكامل بكمية من ما     على  العبوات الداخلية اليت حتتوي       )ه(

  ؛احملتويات السائلة للعبوات الداخلية
لتسرب، أو كان لسوائل ومل تكن مانعة لإذا كان الغرض من العبوة اخلارجية احتواء العبوات الداخلية ل  )و(

، توفر وسيلة الحتـواء أي      للتنخيل ومل تكن مانعة     الصلبةلمواد  لالغرض منها احتواء عبوات داخلية      
 وذلك يف شكل بطانة مانعة للتـسرب أو أكيـاس           ،ت سائلة أو صلبة يف حالة حدوث تسرب       حمتويا

سـوائل،  على  ويف حالة العبوات اليت حتتوي      . بالستيك أو أية وسيلة احتواء أخرى ذات كفاءة مماثلة        
  ؛ أعاله داخل وسيلة احتواء املكونات السائلة)ه(توضع املادة املاصة املطلوبة يف البند 

  ؛١-٤-١-١-٤ا ورد يف مل العبوات تثل مت،لنقل اجلويالة ايف ح  )ز(
 I باعتبار أهنا اجتازت اختبـار أداء جمموعـة التعبئـة            ٣-١-٦لفقرة    ل وضع عالمة على العبوات وفقاً    ت  )ح(

وتكون الكتلة اإلمجالية املبينة بالعالمات بالكيلوغرامات هي حـصيلة كتلـة العبـوة             . للعبوات اجملمعة 
 إليها نصف كتلة العبوة أو العبوات الداخلية اليت استخدمت الختبار السقوط املشار إليه              اخلارجية مضافاً 

  .٤-٢-١-٦ للفقرةوفقاً " V"وتتضمن العالمة املوضوعة على مثل هذه العبوة احلرف .  أعاله)أ(يف 
 بـارات جتـرى طبقـاً     جيوز للسلطة املختصة أن تطلب يف أي وقت تقدمي إثبات، يتوصل إليه عن طريق اخت                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 الواقية              إذا اقتضى األمر    ٩-١-٥-١-٦

  .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

 II لألحكام املنطبقة على جمموعة التعبئة وضع العالمات عليها وفقاًت و)١-٢-١انظر (االحتياطية عبوات الترب خت  
  :واد االصلبة أو العبوات الداخلية، باستثناء ما يلياملخصصة لنقل امل

يف  ٩٨متأل العبوات بنسبة ال تقل عن       ويكون املاء هو مادة االختبار املستخدمة يف إجراء االختبارات،            )أ(
مـن  أكياس هبا كريات من الرصاص، مثل ، واد مضافةويسمح باستخدام م. من سعتها القصوى  املائة  

وكبديل . نتائج االختبارعلى  تؤثر طريقة توضع بلية املطلوبة للطرد، شريطة أالأجل بلوغ الكتلة اإلمجا   
   لدى إجراء اختبار السقوط؛)ب (٥-٣-٥-١-٦لفقرة  ل لذلك، ميكن تغيري ارتفاع السقوط وفقاً
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 كيلوباسكال مع بيان    ٣٠ضغط   العبوات بنجاح اختبار عدم التسرب عند     جتتاز   ،باإلضافة إىل ذلك  و  )ب(
  ؛٧-٥-١-٦ل  ذا االختبار يف تقرير االختبار املطلوب وفقاًنتائج ه

  .٤-٢-١-٦على العبوات كما هو مبني يف " T"وضع عالمة وت  )ج(
  إعداد العبوات لالختبار  ٢-٥-١-٦
جترى االختبارات على عبوات معدة كما لو كانت معدة للنقل تشمل، يف حالة العبوات اجملمعة، العبوات الداخلية   ١-٢-٥-١-٦
من سعتها القصوى يف حالة السوائل       يف املائة    ٩٨ مبا ال يقل عن       األكياس، غري،   األوعية أو العبوات الداخلية أو املفردة      ألمتو. ستخدمةامل

 ، الـيت ويف حالة العبوات اجملمعـة . ومتأل األكياس حىت السعة القصوى اليت تستخدم هبا. من سعتها يف حالة املواد الصلبة يف املائة    ٩٥أو  
وميكن االستعاضة  . ةجلامد اختبار منفصل لكل من احملتويات السائلة وا       رى، جي صلبة مصممة لنقل مواد سائلة و      هبا ون العبوات الداخلية  تك

وعند استخدام . عن املواد أو األصناف املقرر نقلها يف العبوة مبواد أو أصناف أخرى إال إذا كان من شأن ذلك أن يبطل نتائج االختبارات 
 اليت تتصف هبا املادة املقرر )الكتلة، حجم احلبيبات، إخل(، تكون للمادة البديلة نفس اخلصائص الفيزيائية     لصلبةى يف حالة املواد ا    مادة أخر 

 األكياس اململوءة حببيبات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية املطلوبة للطرد، شريطة أال توضـع              مثلويسمح باستخدام أوزان إضافية     . نقلها
  .ثر على نتائج االختباربطريقة تؤ

عند استخدام مادة أخرى يف حالة اختبارات السقوط املتعلقة بالسوائل، يكون السائل البديل ذا كثافـة                  ٢- ٢- ٥- ١- ٦
 يف اختبار سقوط السوائل يف الظروف املبينة وميكن استخدام املاء أيضاً. نسبية ولزوجة مماثلتني لكثافة ولزوجة املادة املقرر نقلها

  .٥- ٣- ٥- ١- ٦يف 
 ساعة على األقل يف جو تضبط فيه الرطوبة النسبية ٢٤ ملدة  الليفيف العبوات املصنوعة من الورق أو الكرتونتكّي  ٣-٢-٥-١-٦

درجـة  : يلـي مبا ف ي جو التكي هو أن يتصف  واخليار املفضل .  من بني ثالثة خيارات ممكنة      على خيار  االختباروُيجرى  . ودرجة احلرارة 
س °٢± س  °٢٠حرارة  درجة  فأوهلما    أما اخلياران اآلخران هلذا اجلو     . يف املائة  ٢ ±  يف املائة  ٥٠ ورطوبة نسبية    س°٢± س  °٢٣حرارة  

  . يف املائة٢±  يف املائة ٦٥س ورطوبة نسبية °٢± س °٢٧حرارة درجة والثاين  ، يف املائة٢ ±  يف املائة٦٥ورطوبة نسبية 
قد تسبب اختالفات يف    ف وقيود القياس على املدى القصري       ما التقلبات أ.  هذه احلدود  ضمنمتوسط القيم   يقع    :مالحظة
  . بإمكانية تكرار التجربةكثرياًلكنها ال ُتِخلّ  ، للرطوبة النسبية يف املائة٥±  تصل إىل  اإلفراديةالقياسات

 والتنكات البالسـتيكية     إضافية للتأكد من أن املادة البالستيكية املستخدمة يف صنع األسطوانات          تدابريتتخذ    ٤-٢-٥-١-٦
   ١-٨-٤-١-٦ و ٢-١-١-٦ يف الشـتراطات الـواردة   لممتثلـة    املخصـصة الحتـواء سـوائل        )البالستيكية(والعبوات املركبة   

 األوعية أو العبوات ميتد لفترة طويلـة،         من بإجراء اختبار أويل على عينات    حتقيق ذلك   ميكن  على سبيل املثال،    و. ٣-٨-٤-١-٦و
ل خالهلا العينات مملوءة باملواد املعتزم أن حتتويها، وبعد ذلك جترى على العينات االختبارات املنطبقـة عليهـا    ولتكن ستة شهور، تظ   

 إضـعافاً ملواد اليت قد تسبب تشققات إجهادية أو        خبصوص ا و. ٦-٥-١-٦و ٥-٥-١-٦ و ٤-٥-١-٦ و ٣-٥-١-٦الواردة يف   
 أو مبادة بديلة معروف أهنا حتدث يف املواد البالستيكية قيد البحث تـشققاً              ،ادةالعينة بامل ُتمأل  ،  يةلألسطوانات أو التنكات البالستيك   

 فوقها أثنـاء    ُتنّضدض حلمل مضاف يعادل الكتل الكلية لطرود مماثلة ميكن أن           تعرَّو،   عما تسببه املادة املذكورة    إجهادياً ال يقل شدة   
  . أمتار٣ن  العينة املختربة، عه، مبا فيالتنضيديقل ارتفاع  وال. النقل
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  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 يكون ،نبسطامل السقوط حاالت خبالف  
 األرجح على يؤدي أن حيتمل الذي االجتاه ستخدمي معني، سقوط الختبار ممكن اجتاه من أكثر يوجد وحيثما  

  .العبوةتعطّل  إىل
  السقوط اجتاه  االختبار عينات عدد  العبوة

  فوالذية أسطوانات
  األلومنيوم من أسطوانات
معدن آخر غري الفـوالذ أو      ن  ـ م أسطوانات
  األلومنيوم
  فوالذية تنكات
  ألومنيوم تنكات

   رقائقيالشب من اخل أسطوانات
   الليفيالكرتون من أسطوانات
  بالستيكية اتوتنك أسطوانات
  األسطوانة شكل تأخذ اليت املركبة العبوات

٦  
  )سقطة لكل ٣(

  : )عينات ٣ تستخدم( ١ السقطة
 العبـوة  تكن مل إذا أو احلافة على مبيل اهلدف العبوة تصدم
  .طرف على أو حميطية درزة على حافة ذات

  
 تصدم :)األخرى الثالث العينات تخدمـتس (٢ قطةـالس

 قوطـالس يف خيترب مل  منها جزء عفأض على اهلدف العبوة
 حالـة  يف أو ،وسـيلة اإلغـالق    املثال، سبيل على األول،

  .األسطوانة جسم يف امللحومة الطولية الدرزة ،األسطوانات

  الطبيعي اخلشب من صناديق
  اخلشب الرقائقي  من صناديق
  اخلشب املعاد التكوين  من صناديق
   الليفيالكرتون من صناديق
  بالستيكال من صناديق
  األلومنيوم أو الفوالذ من صناديق
  الصندوق شكل تأخذ اليت املركبة العبوات

٥  
  )سقطة لكل ١(

  القاع على مستوية: ١ السقطة
  القمة على مستوية: 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 واحدة 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 عداداإل  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 األسطوانات  )أ(
  ؛)٨-٤-١-٦ انظر( البالستيكية التنكاتو  )ب(
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  ؛)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 املواد     غري  والعبوات اجملمعة ذات العبوات الداخلية البالستيكية         )ه(

  .الصلبة أو سلع
 سوائل فظحتو .٣-٢-٥-١-٦ يف الوارد راطأمكن إغفال االشت   ،الطريقة هبذه االختبار عيناتوكلما أُِعّدت     

  .األمر لزم إذا للتجمد مضادة مادة بإضافة السائلة احلالة يف االختبار
 ساعة على األقل من امللء واإلغـالق        ٢٤ال تسقط عبوات السوائل ذات الغطاء القابل للرتع إال بعد مضّي              ٣-٣-٥-١-٦

  .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(
  منبسطاً بسطح حيفظ خالياً من العيوب املوضعية اليت ميكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛  )ب(
   االختبارات؛صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعطب بسبب  )ج(
  .واسعاً مبا يكفي لضمان أن يسقط طرد االختبار بكامله على السطح  )د(

  السقوط ارتفاع  ٥-٣-٥-١-٦
 أخرى مادة مع أو نقلها املقرر السائلة أو الصلبة املادة مع االختبار أجري إذا ،والسوائل يف حالة املواد الصلبة     

  :الفيزيائية اخلصائص نفس أساساً هلا تتوافر
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iعة التعبئة جممو

   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

  :املاء مع االختبار أجري إذا  املعبأة يف عبوات مفردة والعبوات الداخلية والعبوات اجملمعةالسوائل حالة يف  
 الختبارهـا   ٠,٩٥فتها النوعية عن    يشتمل مصطلح املاء على حماليل املاء واملواد املانعة للتجمد اليت ال تقلّ كثا               :مالحظة

  .س°١٨-عند 
  :١,٢ نقلها املقرر للمادة النسبية الكثافة تتجاوز ال عندما  )أ(

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة   Iجمموعة التعبئة 

   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

ى أساس الكثافـة    ، حيسب ارتفاع السقوط عل    ١,٢عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمادة املقرر نقلها          )ب(
  :للمادة املقرر نقلها مقربة إىل الرقم العشري األول، على النحو التايل" d) "ك(النسبية 

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة   Iجمموعة التعبئة 

  م ٠,٦٧×  ك  م ١,٠×  ك  م ١,٥×  ك
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  االختبار اجتياز معايري  ٦-٣-٥-١-٦
ئل مانعة للتسرب عندما يتحقق التوازن بني الضغط الـداخلي واخلـارجي،            ساعلى  تكون كل عبوة حتتوي       ١-٦-٣-٥-١-٦

  .وتستثىن من ذلك العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة، حيث ال يكون من الضروري توازن الضغطني
صطدم سطحها العلوي باهلدف، تكـون العبـوة قـد      ااختبار السقوط على عبوة ملواد صلبة، و       أُجريكلما    ٢-٦-٣-٥-١-٦
) كيس من البالستيك على سبيل املثال     (جتازت االختبار بنجاح إذا ظلت احملتويات حمفوظة بالكامل يف عبوة داخلية أو وعاء داخلي               ا

  .حىت إذا مل تعد وسيلة اإلغالق أثناء قيامها بوظيفة االحتواء مانعة للتنخيل
. ميكن أن يؤثر يف السالمة أثناء النقل      عطب  ع أي   ال حيدث يف العبوة أو العبوة اخلارجية لطرد مركب أو جممّ            ٣-٦-٣-٥-١-٦

وال يكون هناك أي تسرب للمادة املنقولة من الوعاء         تبقى األوعية الداخلية، والعبوات الداخلية أو السلع داخل العبوة اخلارجية كليا،            
  .الداخلية) العبوات(الداخلي أو العبوة 

  . ميكن أن يؤثر يف السالمة أثناء النقلعطبأو عبوة خارجية أي  كيس منال حيدث يف الطبقة اخلارجية   ٤-٦-٣-٥-١-٦
اإلغالق نتيجة للصدم، فإن ذلك ال يعترب فشالً للعبوة شريطة أال ) وسائل(إذا حدث تسرب طفيف من وسيلة   ٥-٦-٣-٥-١-٦

  .حيدث مزيد من التسرب
كاب أي مواد أو أصناف متفجرة سائبة مـن          بأي متزق قد ينتج عنه انس      ١ال يسمح، يف حالة عبوات الرتبة         ٦-٦-٣-٥-١-٦

  .العبوة اخلارجية
  اختبار عدم التسرب  ٤-٥-١-٦

جيرى اختبار عدم التسّرب على مجيع النماذج التصميمية للعبوات املخصصة الحتواء السوائل، غري أن هـذا                  
  .االختبار غري مطلوب يف حالة العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة

  . ثالث عينات اختبار لكل تصميم منوذجي وصانع:نات االختبارعدد عي  ١-٤-٥-١-٦
 إما أن تبدل وسائل اإلغالق املزودة بوسيلة تنفيس بوسائل          :اإلعداد اخلاص لعينات االختبار إلجراء االختبار       ٢-٤-٥-١-٦

  .إغالق أخرى بال تنفيس، أو أن حيكم سد فتحة التنفيس
 دقائق بينمـا    ٥ تثبت العبوات، مبا فيها وسائل إغالقها، حتت املاء ملدة           :مانطريقة االختبار والضغط املستخد     ٣-٤-٥-١-٦

  .يستخدم ضغط هوائي داخلي، وال تؤثر طريقة التثبيت يف نتائج االختبار
  :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
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  )درويلياهل( الداخلي الضغط اختبار  ٥-٥-١-٦
على كل النماذج التصميمية املصنوعة     ) اهليدرويل( جيرى اختبار الضغط الداخلي      :ع لالختبار العبوات اليت ختض    ١-٥-٥-١-٦

وال يلزم إجراء هذا االختبار علـى العبوات الداخلية للعبـوات          . من املعدن أو البالستيك والعبوات املركبة املصممة الحتواء سوائل        
  .اجملمعة

  .ختبار لكل منوذج تصميمي وصانع ثالث عينات ا:عدد عينات االختبار  ٢-٥-٥-١-٦
 إما أن تبدل وسائل اإلغالق اليت هبا فتحات تنفيس بوسائل إغالق            :اإلعداد اخلاص للعينات إلجراء االختبار      ٣-٥-٥-١-٦

  .مشاهبة بال فتحات تنفيس أو حيكم سد هذه الفتحات
، مبا  )زجاج، أو خزف، أو فخار    (عبوات املركبة   العبوات املعدنية وال  ُتعرَّض   :طريقة االختبار والضغط املستخدم     ٤-٥-٥-١-٦

مبا يف ذلـك    ) املادة البالستيكية (عبوات البالستيك والعبوات املركبة     وُتعرَّض  . يف ذلك وسائل إغالقها لضغط االختبار ملدة مخس دقائق        
    ). د( ١-٣-١-٦وبـة مبوجـب   وذلك الضغط هو الضغط الذي يذكر يف العالمة املطل  .  دقيقة ٣٠وسائل إغالقها لضغط االختبار مدة      

.  االختبار ويستخدم ضغط االختبار بشكل مستمر ومنتظم، ويظل ثابتاً طوال مدة         . العبوات إبطال نتيجة االختبار   دعم  وال تسبب طريقة    
  :املستخدم، الذي حيدد بإحدى الطرائق التالية، كما يلي) املانومتري(ويكون الضغط اهليدرويل 
أي ضغط خبار السائل املعبأ والضغط اجلزئي       (انومتري الكلي املقيس يف العبوة      ال يقل عن الضغط امل      )أ(

س، مضروباً  °٥٥عند درجة   )  كيلوباسكال ١٠٠ منه   للهواء أو أي غازات خاملة أخرى، مطروحاً      
، وحيدد هذا الضغط املانومتري الكلي على أساس أقصى درجة ملء وفقاً للفقرة        ١,٥يف عامل أمان    

  س؛°١٥ حرارة ملء ، ودرجة٤- ١- ١- ٤
 كيلوباسكال،  ١٠٠س، مطروحاً منه    °٥٠ ضعف ضغط خبار السائل املنقول عند        ١,٧٥ال يقل عن      )ب(

   كيلوباسكال؛١٠٠  قدرهولكن حبد أدىن لضغط االختبار
 كيلوباسـكال،   ١٠٠س، مطروحاً منه    °٥٥ ضعف ضغط خبار السائل املنقول عند        ١,٥ال يقل عن      )ج(

  . كيلوباسكال١٠٠  قدرهختبارولكن حبد أدىن لضغط اال
 عند ضغط اختبار    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(أدىن 
 االشتراطات اخلاصة للنقل اجلوي، مبا يف ذلك ضـغوط          ٤-٥-٥-١-٦ي األحكام الواردة يف     ميكن أال تغط    ٦-٥-٥-١-٦

  .االختبار الدنيا
  . عدم التسرب من أية عبوة: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
 تعرَّض عينة االختبار لقوة توضع على سطحها العلوي تعادل الوزن الكلي لطرود مماثلة قـد                :طريقة االختبار   ٢-٦-٥-١-٦

ل املقرر نقله، فإن القوة حتسب بالنسبة        كثافته النسبية عن السائ    ختتلفتوضع فوقها أثناء النقل؛ فإذا كان حمتوى عينة االختبار سائالً           
 ساعة، إال أنه    ٢٤ويستمر االختبار مدة    . وال يقـل ارتفاع التنضيد، مبا يف ذلك عينة االختبار، عن ثالثة أمتار           . هلذه الكثافة األخرية  
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 املخصصة للـسوائل،    6HH2 و 6HH1جيرى اختبار التنضيد على األسطوانات والتنكات املصنوعة من البالستيك، والعبوات املركبة            
  .س°٤٠ يوماً عند حرارة ال تقل عن ٢٨طوال مدة 

وجيب يف حالة العبوات املركبة أو العبـوات        .  عدم حدوث تسرب يف أي عينة خمتربة       :معيار اجتياز االختبار    ٣-٦-٥-١-٦
 سـالمة  يـضر  عطب أي عينة خمتربة أي  وال يكون يف  . اجملمعة أال حيدث تسرب للمادة املعبأة من الوعاء الداخلي أو العبوة الداخلية           

وتربد العبوات البالستيكية حىت درجة احلرارة      . النقل، أو أي تشوه ميكن أن يقلل من قوة العبوة أو يسبب عدم ثبات تنضيد العبوات               
  .احمليطة قبل إجراء هذا التقدير

  تقرير االختبار  ٧-٥-١-٦
  :اصيل التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوةيصاغ تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التف  ١-٧-٥-١-٦

  اسم وعنوان مرفق االختبار؛  -١
  ؛)حيثما كان ذلك مناسباً(اسم وعنوان مقدم الطلب   -٢
  رمز وحيد مميز لتقرير االختبار؛  -٣
  تاريخ تقرير االختبار؛  -٤
  صانع العبوة؛  -٥
مبا ) ائل اإلغالق واالستخدام وما إىل ذلك     مثل األبعاد واملواد ووس   (وصف النموذج التصميمي للعبوة       -٦

  ؛)صوراً(أو صورة /و) رسوماً(وميكن أن يتضمن رمساً ) مثل التشكيل بالنفخ(يف ذلك طريقة الصنع 
  السعة القصوى؛  -٧
خصائص حمتويات العبوات املختربة، مثل اللزوجة والكثافة النسبية يف حالة السوائل وحجم اجلسيمات               -٨

  لصلبة؛يف حالة املواد ا
  وصف االختبار ونتائجه؛  -٩
  .توقيع تقرير االختبار واسم املوقِّع وصفته  -١٠

 وفقـاً  اختبارهـا  جرى قد ستنقل كانت لو كما أعدت اليت العبوة بأن تفيد بيانات االختبار تقرير يتضمن  ٢-٧-٥-١-٦
 االختبار تقرير من نسخة وتقدم. صالحيتها يبطل قد أخرى مكونات أو تعبئة طرائق استخدام وأن الفصل هذا يف املناسبة لالشتراطات

  .املختصة للسلطة
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  ٢-٦الفصل 
اشتراطات بناء واختبار أوعية الـضغط، ورذاذات األيروسـول،         

  وخراطيش اخلاليا  ) خراطيش الغاز (واألوعية الصغرية احلاوية للغاز     
  قابل لالشتعالمسيَّل الوقودية احلاوية لغاز             

وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغـاز      ) خراطيش الغاز (ذاذات األيروسول واألوعية الصغرية احلاوية للغاز       ر  :مالحظة
  .٣-٢-٦ إىل ١-٢-٦ ال ختضع الشتراطات الفقرات مسيل قابل لالشتعال

  اشتراطات عامة  ١-٢-٦
  التصميم والبناء  ١-١-٢-٦
ترب وجتهز حبيث تتحمل مجيع األوضاع اليت ستتعرض هلا أثناء          تصمم أوعية الضغط ووسائل إغالقها وتصنع وخت        ١-١-١-٢-٦

  .ظروف النقل العادية مبا يف ذلك الكالل
اعترافاً بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وتسليماً بأن أوعية ضغط أخرى غري تلك اليت حتمل عالمة األمم املتحدة                  ٢-١-١-٢-٦

تستخدم أوعية ضغط تستويف اشتراطات أخرى غري االشتراطات املبينة يف هذه ميكن أن تستخدم على أساس وطين أو إقليمي، جيوز أن 
  .الالئحة إذا اعتمدت ذلك السلطات املختصة يف بلدان النقل واالستخدام

  .ال جيوز بأي حال أن يقل احلد األدىن لسمك اجلدار عن السمك املبني يف املعايري التقنية للتصميم والبناء  ٣-١-١-٢-٦
  . تستخدم يف أوعية الضغط امللحومة إال معادن قابلة للحامال  ٤-١-١-٢-٦
، أو يف   P200ألسطوانات واألنابيب والرباميل ورزم األسطوانات وفقاً لتوجيه التعبئة         على ا جيرى اختبار الضغط      ٥-١-١-٢-٦

ية املّربدة املغلقة وفقاً لتوجيه التعبئـة        األوع  على ضغطال وجيرى اختبار    .P206حالة املواد الكيميائية حتت الضغط، وفقاً لتوجيه التعبئة         
P203.لتوجيه التعبئة  وفقاً منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية وُيجرى اختبار الضغط على P205.  

وتؤمن أوعية الضغط بطريقة متنـع احلركـة        . تدعم أوعية الضغط اجملموعة يف رزم هيكلياً وتربط معاً كوحدة           ٦-١-١-٢-٦
مثل املشعب والصمامات (وتصمم جمموعات املشاعب . احلركة اليت قد تؤدي إىل تركز االجهادات املوضعية الضارةللتجميع اهليكلي و

وختـضع  .  بسبب الصدم والقوى اليت تواجه عادة يف النقل        العطبوتصنع على النحو الذي حيميها من       ) ومقاييس الضغط املانومترية  
ويف حالة الغازات املسيلة السامة يكون بكل وعاء ضـغط          . ختضع لـه األسطوانات  املشاعب على األقل الختبار الضغط نفسه الذي        

  . صمام عزل يكفل إمكانية ملء كل وعاء ضغط على حدة، وعدم حدوث تبادل حملتويات أوعية الضغط أثناء النقل
  .فاينبالفعل الغليؤدي إىل إعطاهبا قد تالمسا يلزم جتنب تالمس املعادن غري املتماثلة    ٧-١-١-٢-٦
  .دة لنقل الغازات املربدة املسيلةاالشتراطات اإلضافية لبناء أوعية الضغط املربّدة املغلقة املع  ٨-١-١-٢-٦
حتدد اخلواص امليكانيكية للمعدن املستخدم يف كل وعاء ضغط يف مرحلة الفحص األويل، مبا يف ذلك مقاومة                   ١-٨-١-١-٢-٦

  .الصدم ومعامل االحنناء
وإذا كانت املسافة بني وعـاء      . خارجيبغالف  العزل احلراري من الصدم     وُيحمى  .  أوعية الضغط حرارياً     تعزل  ٢-٨-١-١-٢-٦

يصمم الغالف حبيث يتحمل دون تشوه دائم أي ضغط خارجي يبلغ على األقـل    ) العزل بالتفريغ ( مفرغة من اهلواء     والغالفالضغط  
 ٢٠٠ به، أو ضغط تقّوض معياري حمسوب ال يقل ضغطه املانومتري عن حمسوباً وفقاً لكود تقين معترف    )  بار ١( كيلوباسكال   ١٠٠

توفر وسيلة ملنع أي ضـغط    )  يف حالة العزل بالتفريغ    كما(وإذا كان الغالف مغلقاً حبيث ال يتسرب منه الغاز          ).  بار ٢(كيلوباسكال  
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ومتنع هذه الوسيلة الرطوبة من النفاذ      . أو جتهيزاته الغاز يف وعاء الضغط     ضبط  خطر من االنتشار يف الطبقة العازلة يف حالة عدم كفاية           
  .داخل العزل

-  املعدة لنقـل الغازات املسّيلـة املبـردة التـي تقع درجة غلياهنـا حتـت            ،أوعية التربيد املغلقة  جيب يف     ٣-٨-١-١-٢-٦
 ،ني أو األجواء املثراة باألكسجنيأن تتفاعل تفاعالً خطراً مع األكسجُيحتمل  على مواد ل ال تشتم، أنس عند الضغط اجلوي  °١٨٢ 

  . باألكسجنيىعندما توجد هذه املواد يف أجزاء من العزل احلراري معرضة خلطر التالمس مع األكسجني أو مع سائل مثرَّ
  .تصمم أوعية التربيد املغلقة وتبىن بترتيبات رفع وتثبيت مناسبة  ٤-٨-١-١-٢-٦
   ط لنقل األسيتيلنياشتراطات إضافية لبناء أوعية الضغ  ٩-١-١-٢-٦

، واألستيلني اخلايل من املذيب، املدرج      ١٠٠١ويف حالة غاز األستيلني املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة             
، متأل أوعية الضغط مبادة مسامية موزعة بانتظام، ومن نوع يستويف االشتراطات وجيتاز االختبارات اليت ٣٣٧٤حتت رقم األمم املتحدة 

  : املختصة، عالوة على الشرطني التالينيحتددها السلطة
أن تكون املادة متوافقة مع وعاء الضغط وأال تؤدي إىل تكوين مركبات ضارة أو خطرة بتفاعلها مع                   )أ(

  ؛ ١٠٠١األستيلني أو مع املذيب يف حالة رقم األمم املتحدة 
  . وأن تكون قادرة على منع انتشار احنالل األستيلني يف املادة املسامية  )ب(

  .الضغطوعاء ، يكون املذيب متوافقاً مع ١٠٠١ويف حالة رقم األمم املتحدة 
  املواد  ٢-١-٢-٦
لسلع اخلطرة أو تضعف نتيجة املالمسة مباشرة ل أال تتأثر مواد بناء أوعية الضغط ووسائل إغالقها ُيحَرص على  ١-٢-١-٢-٦

  . حفز التفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة وأال تسبب تأثرياً خطرياً مثل،التعرض للسلع اخلطرة املقصودة
تصنع أوعية الضغط ووسائل إغالقها من املواد املبينة يف املعايري التقنية للتصميم والبناء وتوجيه التعبئة املنطبـق                  ٢-٢-١-٢-٦

ق االجهادي الناشـئ عـن       وللتشق ،وتكون هذه املواد مقاومة للكسر الناشئ عن اهلشاشة       . على املواد املزمع نقلها يف وعاء الضغط      
  . كما هو مبني يف املعايري التقنية للتصميم والبناء،التآكل

  معدات التشغيل  ٣-١-٢-٦
 فيما عدا وسائل ختفيف الضغط، تصمم الصمامات واألنابيب والتجهيزات األخرى املعرضة للضغط وتـبىن                ١-٣-١-٢-٦

  .ه أوعية اختبار الضغط مرة ونصف على األقل ما تتحمل يساويحبيث تتحمل ضغط انفجار
 قد يؤدي إىل انطالق حمتويات وعـاء الـضغط أثنـاء            عطبتشكل معدات التشغيل أو تصمم ملنع حدوث          ٢-٣-١-٢-٦

وتكون األنابيب املتشعبة املؤدية إىل صمامات اإلغالق مرنة بدرجة تكفـي حلمايـة الـصمامات               . الظروف العادية للمناولة والنقل   
ويكون من املمكن تأمني صمامات امللء والتفريغ وأي أغطية واقية من الفتح            . نطالق حمتويات وعاء الضغط   واألنابيب من التشوه أو ا    

  .٨-١-٦-١-٤وحتمى الصمامات على النحو املبني يف . غري املقصود
اولتـها  تكفل من) زالقات، حلقات، أطواق( بوسائل جتهز أوعية الضغط غري القابلة للمناولة يدوياً أو دحرجةً         ٣-٣-١-٢-٦

  .بأمان بالوسائل امليكانيكية، وترتب حبيث ال تضعف قوة وعاء الضغط أو تعرضه إلجهاد ال داعي لـه
  ، أو يف  P200(1)فرادى بوسائل لتخفيف الضغط على النحو املبني يف توجيـه التعبئـة             الجتهز أوعية الضغط      ٤-٣-١-٢-٦
 متنع دخول مادة غريبة وتسرب الغاز ونـشوء أي          وتصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث    . ٥-٦-٣-١-٢-٦ و ٤-٦-٣-١-٢-٦
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وترتب وسائل التخفيف، عند تركيبها على أوعية الضغط األفقية املتشعبة اململوءة بغاز هلوب، حبيث تفرغ حبرية يف        . ضغط زائد خطر  
  .ةاهلواء الطلق بطريقة متنع أي اصطدام للغاز املتسرب بوعاء الضغط حبّد ذاته يف ظل ظروف النقل العادي

  .تزود أوعية الضغط اليت تقاس تعبئتها باحلجم مبؤشر للمستوى  ٥-٣-١-٢-٦
  اشتراطات إضافية بشأن أوعية التربيد    ٦-٣-١-٢-٦
 موجودة يف وعاء تربيد مغلق مستخدم لنقل الغازات املسيَّلة املّربدة           ،تزوَّد كل فتحة من فتحات امللء والتفريغ        ١-٦-٣-١-٢-٦

، والثانية عبارة عن غطاء أو قَطْع الواحدة عن األخرى، تكون األوىل عبارة عن صمام         تني إيقاف مستقل  وسيليت  مبا ال يقل عن    ،اللهوبة
  . مكافئةوسيلة

زود بوسيلة أوتوماتية لتخفيف  ُت،هاغلق من طرفيها معاً وحيتجز املنتج السائل داخلَ اليت ميكن أن ُت،ع األنابيبطَِق  ٢-٦-٣-١-٢-٦
  .م ضغط فائض داخل األنابيبالضغط حتول دون تراك

على سبيل املثال، طور البخـار أو      (توضع عالمة واضحة على كل وصلة يف وعاء التربيد املغلق تبني وظيفتها               ٣-٦-٣-١-٢-٦
  ).طور السائل

   ختفيف الضغطوسائل  ٤-٦-٣-١-٢-٦
 ختفيف الضغط مـن     وسيلةتكون  و. واحدة على األقل لتخفيف الضغط    بوسيلة    يزّود كل وعاء تربيد مغلق        ١-٤-٦-٣-١-٢-٦

  .تمّورالالنوع الذي يقاوم القوى الدينامية مبا يف ذلك 
احململـة  ) الوسائل (للوسيلة  باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يزود وعاء التربيد املغلق بقرص سهل الكسر مواز                ٢-٤-٦-٣-١-٢-٦

  .٥-٦-٣-١-٢-٦بنابض لكي يستويف االشتراطات الواردة يف 
 ختفيف الضغط وسيلة ختفيف الضغط حبجم كاف يسمح للتفريغ املطلوب بالعبور إىل وسائل  تكون وصالت   ٣-٤-٦-٣-١-٢-٦

  . دون عائق
 ، ختفيف الضغط يف احليز البخاري لوعاء التربيد املغلق        وسائل مجيع مداخل    ُتجَعل ،  يف ظروف امللء األقصى     ٤-٤-٦-٣-١-٢-٦

  .ار املنطلق بدون أي عائق يضمن تفريغ البخترتيبا الوسائلوُترّتب هذه 
  . ختفيف الضغطوسائل  سعة وتركيب ٥-٦-٣-١-٢-٦

 ختفيف الضغط املوجودة يف أوعية التربيد املغلقة، يعين احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح              وسائل خبصوص  :مالحظة
 مبا يف ذلك الضغط ،مَّل يف وضعية التشغيل املوجود عند قمة وعاء تربيد مغلق حم، األقصى للضغط املانومتري الفعَّال احلّد)MAWP(به 

  .الفعال األعلى أثناء امللء والتفريغ
 ختفيف الضغط بشكل أوتومايت عند ضغط ال يقلّ عن احلد األقصى لضغط التشغيل املـسموح            تنفتح وسيلة   ١-٥-٦-٣-١-٢-٦
 عند  تنغلق الوسيلة وبعد التفريغ،   .  يف املائة من احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح به         ١١٠بالكامل عند ضغط يعادل      وتنفتح ،به

  .غلقة عند كل الضغوط األكثر اخنفاضاًن وتبقى م، يف املائة١٠ضغط ال يقل عن الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ بأكثر من 
لكسر حبيث تتمّزق عند ضغط اعتباري يكون األقلّ بني ضغط االختبار أو ضـغط                تركَّب األقراص السهلة ا     ٢-٥-٦-٣-١-٢-٦

  . بهاألقصى املسموح  يف املائة من قيمة ضغط التشغيل١٥٠يعادل 
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 ختفيـف   وسـائل الوعاء القّري املغلق املعزول بالتفريغ درجة تفريغه، تكون السعة املشتركة لكافة            إذا فقد     ٣-٥-٦-٣-١-٢-٦
 يف املائة من احلد األقصى لـضغط  ١٢٠داخل الوعاء القّري املغلق     ) مبا فيه التراكم  (يه كافية لكي ال يتجاوز الضغط       الضغط املركّبة ف  

  .التشغيل املسموح به
  .)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
وتقـوم  .  على النحو الذي تشترطه السلطة املختصة، وقت الصناعة   للمعايري  أوعية الضغط  مطابقةجيرى تقييم     ١- ٤-١-٢-٦

املستندات كامل  مواصفات التصميم والبناء، و   كامل  وتشمل املستندات التقنية    . بفحص أوعية الضغط واختبارها وإقرارها هيئة فحص      
  .الصناعة واالختبارب املتعلقة

  .جيب أن تتوافق نظم التحقق من اجلودة مع اشتراطات السلطة املختصة  ٢-٤-١-٢-٦
  األوليانالفحص واالختبار   ٥-١-٢-٦
، لالختبـار    ومنظومات التخزين اهليدريديـة الفلزيـة      ختضع أوعية الضغط اجلديدة، غري أوعية التربيد املغلقة         ١-٥-١-٢-٦

  :ملنطبقة ومن بينها ما يليوالفحص أثناء الصناعة وبعدها وفقاً ملعايري التصميم ا
  :على عينة مناسبة من أوعية الضغط

  اختبار اخلواص امليكانيكية ملادة البناء؛  )أ(
  التحقق من احلد األدىن لسمك اجلدار؛  )ب(
  التحقق من جتانس املادة يف كل دفعة تصنيع؛  )ج(
  فحص حالة أوعية الضغط الداخلية واخلارجية؛  )د(
  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 بـه              . اختبار ضغط هيدرويل    )ز(

  مواصفات التصميم؛

اختبار يستخدم  ميكن مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل ب           :مالحظة
  الغاز حيثما ال تستتبع هذه العملية أي خطر؛

ويف .  وعاء الضغط غري قابل لالسـتخدام    ُيجَعل إصالحها، أو    فُيجرىم عيوب الصناعة،     وتقيّ ُتفحص  )ح(
  نوعية اللحام؛لحالة أوعية الضغط امللحومة، يوىل اهتمام خاص 

__________ 

 صهاريج الـشحن    -  ٢ اجلزء   - معايري وسائل ختفيف الضغط     " CGA S-1.2-2003انظر على سبيل املثال منشورات        )١(
وانات  اسط -  ١ اجلزء   - معايري وسائل ختفيف الضغط      "S-1.1-2003واملعيار  "  املضغوطة توالصهاريج النقالة للغازا  
 ".تعبئة الغازات املضغوطة
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  فحص وضع العالمات على وعاء الضغط؛  )ط(
رقـم األمـم    (إىل ذلك، تفحص أوعية الضغط املزمع استخدامها يف نقل األستيلني املذاب            باإلضافة    )ي(

لضمان سالمة التركيب   ) ٣٣٧٤رقم األمم املتحدة    (أو األستيلني اخلايل من املذيب      ) ١٠٠١املتحدة  
  .، إذا ينطبقكمية املذيبووحالة املادة املسامية، 

على عينة كافية من أوعية التربيد ) و(و) د(و) ب(و) أ (١-٥-١-٢-٦ة يف جترى الفحوص واالختبارات املبين   ٢-٥-١-٢-٦
 غـري   مناسبة أخرى  اختبار  باإلضافة إىل ذلك يفحص اللحام بطريقة التصوير باألشعة أو املوجات فوق الصوتية أو أي طريقة               .املغلقة
وال ينطبق فحص اللحام على الغالف اخلارجي . لبناء املنطبقة على عينة من أوعية التربيد املغلقة مبا يتوافق مع معايري التصميم وا            ،ضارة
  . للوعاء

) ز (١-٥-١-٢-٦لفحوص واالختبارات األولية املبينة يف      لوفضالً عن ذلك، ختضع مجيع أوعية التربيد املغلقة           
  .إضافة إىل اختبار منع التسرب واختبار التشغيل املقبول ملعدات اخلدمة بعد جتميعها) ط(و) ح(و
  الفحـوص واالختبـارات املبينـة       منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية، ُيعىن بـالتحقق مـن أن            خبصوص  ٣-٥-١-٢-٦
قد أُجريت على عّينة وافية من األوعية املستعملة يف ) ط(و) ح(و) ز( و)و( وإذا انطبق) ه( و)د( و)ج( و)ب(و) أ(١-٥-١-٢-٦ يف

التخزين اهليدريدية الفلزيـة الفحـوص     منظومات   فة إىل ذلك ُتجرى على عّينة وافية من       وباإلضا. منظومة التخزين اهليدريدية الفلزية   
إذا كان هذا البند ينطبق، وُيجرى أيضا فحـص احلالـة           ) ه(١-٥-١-٢-٦ويف  ) و(و) ج(١-٥-١-٢-٦واالختبارات املبّينة يف    

  .اخلارجية ملنظومة التخزين اهليدريدية الفلزية
للفحوص واالختبارات البدئية املبّينة يف     مات التخزين اهليدريدية الفلزية كافة      وإضافة إىل ذلك ُتخضع منظو      

  .، والختبار منع التسرب، واختبار اشتغال معدات اخلدمة بصورة ُمرضية)ط(و) ح(١- ٥- ١- ٢- ٦
  الفحص واالختبار الدوريان  ٦-١-٢-٦
د، لفحوص واختبارات دورية حتت إشـراف هيئـة         ختضع األوعية القابلة إلعادة امللء، فيما عدا أوعية التربي          ١-٦-١-٢-٦

  :مرخص هلا من قبل السلطة املختصة، وفقاً ملا يلي
  مراجعة احلالة اخلارجية لوعاء الضغط والتحقق من املعدات ومن وضع العالمات اخلارجية؛  )أ(
 اجلـدار  مثالً عن طريق الفحص الداخلي والتحقق من مساكـة (مراجعة احلالة الداخلية لوعاء الضغط        )ب(

  ؛)الدنيا
  إذا وجد تآكل أو نزعت امللحقات؛ملعرفة اللوالب حالة مراجعة   )ج(
  .اختبار ضغط هيدرويل، وعند االقتضاء التحقق من خواص املادة بإجراء االختبارات املناسبة  )د(

جيوز مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عن اختبار الـضغط اهليـدرويل باالختبـار               :١مالحظة 
  .دام غاز حيثما ال تستتبع هذه العملية أي خطرباستخ

جيوز مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل لألسطوانات             :٢مالحظة 
أو األنابيب بطريقة معادلة تقوم على اختبار االبتعاث الصويت، أو الفحص باملوجات فوق الصوتية،              

   وُيـسترَشد باملعيـار    . والفحص باملوجات فوق  الـصوتية      أو باجلمع بني اختبار االبتعاث الصويت     
. ISO 16148:2006فيما خيص إجراءات اختبار االبتعاث الصويت .  
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جيوز االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل بفحص باملوجات فوق الصوتية، ُيجرى             :٣مالحظة 
ـ  ISO 10461:2005 + A1:2006طبقا للمعيار  صنوعة مـن سـبيكة   فيما خيص أسطوانات الغاز امل

، فيما خيص أسطوانات الغاز املصنوعة مـن  ISO 6406:2005األلومينيوم غري امللحوم، وطبقا للمعيار 
  .الفوالذ غري امللحوم

  .استخدامها جمدداًيد ر إذا أ، ووسائل ختفيف الضغطالتوابع مراجعة معدات التشغيل وغريها من   )ه(
، أو يف حالة املواد الكيميائية حتت       P200تر االختبارات، انظر توجيه التعبئة      فيما يتعلق بالفحص الدوري وتوا       :مالحظة

  .١-٤-١-٤ الوارد يف إطار الفقرة ،P206التعبئة الضغط، توجيه 
اخلايل  واألستلني   ١٠٠١ال تفحص أوعية الضغط املعدة لنقل األستيلني املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة                ٢-٦-١-٢-٦

كما جيب فحص حالة    ). ه(و) ج(و) أ (١-٦-١-٢-٦ إال على النحو احملدد يف       ٣٣٧٤ج حتت رقم األمم املتحدة      من املذيب املدر  
  ). والترّسبالتشققات والتفريغ العلوي والتراخي(املادة املسامية 

  . املغلقة لعمليات فحص واختبار دورية) املربدة(ألوعية القّرية لختضع صمامات تنفيس الضغط   ٣-٦-١-٢-٦
  االشتراطات للصانعني  ٧-١-٢-٦
كل املوارد الالزمة للصناعة املُرضية ألوعية الضغط، ويتعلق هذا بوجه خـاص            و التقنية،   املقدرةالصانع  ميتلك    ١-٧-١-٢-٦

  :بالعاملني املؤهلني
  لإلشراف على عملية الصناعة بأسرها؛  )أ(
  وللقيام بربط املواد؛  )ب(
  .وإلجراء االختبارات ذات الصلة  )ج(

  .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
وإصدار املوافقـات   تكون هيئات الفحص مستقلة عن منشآت الصناعة، ومؤهلة ألداء االختبارات والفحوص              ١-٨-١-٢-٦

  .املطلوبة
  اشتراطات أوعية الضغط اليت حتمل عالمة األمم املتحدة  ٢-٢-٦

أن أوعية الضغط اليت حتمل عالمة األمم املتحدة يف ، جيب ١-٢-٦باإلضافة إىل االشتراطات العامة الواردة يف   
  .ما ينطبقباالشتراطات الواردة يف هذا الفرع، مبا يف ذلك املعايري، حسبتفي 

  .ستخدم إصدارات أحدث نشراً للمعايري، إن وجدتأن ُت، املختصة، مبوافقة السلطة جيوز  :مالحظة
   والفحص واالختبار األوليان،التصميم والبناء  ١-٢-٢-٦
فحصها واختبارهـا   على   األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة و        وبناء تنطبق املعايري التالية على تصميم      ١-١-٢-٢-٦

  :٥-٢-٢-٦ وفقاُ للفقرة  تكون املرتبطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد، باستثناء أن اشتراطات الفحصاألوليني
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ISO 9809-1:1999    أسطوانات الغاز القابلـة إلعـادة املـلء واملـصنوعة مـن الفـوالذ غـري                 -أسطوانات الغاز 
أسطوانات الفوالذ املسقي والطري اليت تقـل       :  اجلزء األول  - التصميم والبناء واالختبار     -امللحوم  

  ميغاباسكال١ ١٠٠اومة الشد فيها عن مق
 من هذا املعيار على األسطوانات اليت       ٣-٧ املقطع يف   Fال تنطبق املالحظة اخلاصة بعامل       :مالحظة

 .حتمل عالمة األمم املتحدة
ISO 9809-2:2000    أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة مـن الفـوالذ غـري امللحـوم             -أسطوانات الغاز 

أسطوانات الفوالذ املسقي والطري اليت تبلغ مقاومـة        :  اجلزء الثاين  - التصميم والبناء واالختبار     -
   ميغاباسكال أو أكثر١ ١٠٠الشد فيها 

ISO 9809-3:2000    أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ غـري امللحـوم              -أسطوانات الغاز - 
 أسطوانات الفوالذ املعاجل باحلرارة:  اجلزء الثالث- التصميم والبناء واالختبار

ISO 7866:1999    التصميم  - أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من سبيكة ألومنيوم           -أسطوانات الغاز 
  والبناء واالختبار

لـى   ع ، من هـذا املعيـار     ٢-٧ املقطع يف   ، الواردة Fال تنطبق املالحظة اخلاصة بعامل       :مالحظة
 أو ما 6351A-T6ال يرخص استخدام سبيكة األلومنيوم . األسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة

  .يعادهلا
ISO 4706:2008    ضـغط   - الفوالذ امللحوم     أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من       -أسطوانات الغاز 

   بار وما دون٦٠االختبار 
ISO 18172-1:2007   يـصدأ     فوالذ ملحوم ال    أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من       -الغاز  أسطوانات- 

   ميغا باسكال وما دون٦ضغط االختبار : ١اجلزء 
ISO 20703:2006    التصميم  - أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من سبيكة ألومنيوم           -أسطوانات الغاز 

  والبناء واالختبار
ISO 11118:1999  املواصفات وطرائق االختبار- أسطوانات الغاز املعدنية غري القابلة إلعادة امللء -أسطوانات الغاز   
ISO 11119-1:2002      أسطوانات الغاز املركبة امللفوفة    : ١ اجلزء   - املواصفات وطرائق االختبار     -أسطوانات الغاز املركبة

  بأطواق 
ISO 11119-2:2002    أسطوانات الغاز املركبة امللفوفة     :٢ اجلزء   - املواصفات وطرائق االختبار     -املركبة  أسطوانات الغاز 

  مع بطانات معدنية تتقاسم احلمل ليفيبالكامل واملقواة بكرتون
ISO 11119-3:2002     أسطوانات الغاز املركبة امللفوفة     :٣ اجلزء   - املواصفات وطرائق االختبار     -أسطوانات الغاز املركبة 

   مع بطانات معدنية أو غري معدنية ال تتقاسم احلمل ليفيل واملقواة بكرتونبالكام

  .يف املعايري املشار إليها أعاله تصمم األسطوانات املركبة لكي ختدم فترة غري حمدودة  :١مالحظة 
هلذه املعـايري أن    بعد مرور السنوات اخلمس عشرة األوىل من اخلدمة، جيوز لألسطوانات املركبة املصنعة وفقاً                :٢مالحظة 

حتوز موافقة متديد اخلدمة من السلطة املختصة اليت أعطت املوافقة األوىل لألسطوانات واليت يتوقف قرارها على معلومات االختبارات                  
  .اليت يوفرها الصانع أو املالك أو املستخدم

فحـصها واختبارهـا    وعلى  ألمم املتحدة   األنابيب اليت حتمل عالمة ا     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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ISO 11120:1999    أنابيب الفوالذ غري امللحوم القابلة إلعادة امللء لنقل الغاز املضغوط اليت تتـراوح              -أسطوانات الغاز 
   التصميم والبناء واالختبار- لتر ٣ ٠٠٠ لتراً و١٥٠ملائية بني سعتها ا
 من هذا املعيار على األنابيب اليت حتمل        ١-٧ املقطع يف   Fاخلاصة بعامل     ال تنطبق املالحظة   :مالحظة

 .عالمة األمم املتحدة

فحـصها  وعلـى   مة األمم املتحدة     أسطوانات األستيلني اليت حتمل عال      وبناء تنطبق املعايري التالية على تصميم      ٣-١-٢-٢-٦
  : ٥-٢-٢-٦، باستثناء أن اشتراطات الفحص املرتبطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد تكون وفقاً للفقرة األولينيواختبارها 

  :غالف األسطوانة

ISO 9809-1:1999    التـصميم   -حـوم    أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ غري املل          -أسطوانات الغاز
أسطوانات الفوالذ املسقي والطري اليت تقل مقاومة الشد فيها عن          :  اجلزء األول  -والبناء واالختبار   

   ميغاباسكال١ ١٠٠
 من هذا املعيار على األسطوانات الـيت  ٣-٧ املقطع يف   F ال تنطبق املالحظة اخلاصة بعامل       :مالحظة

  .حتمل عالمة األمم املتحدة
ISO 9809-3:2000  التصميم - أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ غري امللحوم -أسطوانات الغاز 

  أسطوانات الفوالذ املعاجل باحلرارة:  اجلزء الثالث-والبناء واالختبار 
  :املادة املسامية يف األسطوانة

ISO 3807-1:2000     األسطوانات اليت ليـست هلـا      :  اجلزء األول  -  االشتراطات األساسية  -أسطوانات نقل األستيلني
  سدادات قابلة لالنصهار

ISO 3807-2:2000  األسطوانات ذات السدادات القابلة :  اجلزء الثاين- االشتراطات األساسية -أسطوانات نقل األستيلني
  لالنصهار

م األمم املتحدة، وعلى فحصها واختبارها       أوعية التربيد وفقاً لنظا    ءبناوتنطبق املعايري التالية على تصميم        ٤- ١- ٢- ٢- ٦
، باستثناء أن اشتراطات الفحص املتعلقة بنظام تقييم استيفاء املواصفات واالعتماد تكون متفقة مع األحكام الواردة يف                 األوليني

٥- ٢- ٢- ٦:  

ISO 21029-1:2004    ١ اجلـزء    - لتـر    ١ ٠٠٠ األوعية املعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، حبجم ال يتجاوز          -أوعية التربيد :
  التصميم، والصنع، والفحص واالختبارات 

وفقاً لنظام األمم املتحدة، وعلـى      منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية      ءبناوتنطبق املعايري التالية على تصميم        ٥-١-٢-٢-٦
 املواصفات واالعتماد تكون متفقة مع األحكام ، باستثناء أن اشتراطات الفحص املتعلقة بنظام تقييم استيفاءنيفحصها واختبارها األولي

  :٥-٢-٢-٦الواردة يف 

ISO 16111:2008  اهليدروجني املمَتص يف هيدريد معدين قابل لالنعكاس-وسائل ختزين الغاز القابلة للنقل   

  املواد  ٢-٢-٢-٦
ود حمددة يف توجيه التعبئة     باإلضافة إىل اشتراطات املواد احملددة يف معايري تصميم وبناء أوعية الضغط، وأي قي              

  :، تنطبق املعايري التالية على مالءمة املواد)P205 أو P200مثل توجيه التعبئة (املنقول ) أو الغازات(املنطبق للغاز 
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ISO 11114-1:1997      اجلـزء األول   - مالءمة مواد األسطوانة والصمام حملتويات الغاز        -أسطوانات الغاز القابلة للنقل  :
  .دنيةاملواد املع

ISO 11114-2:2000  املواد :  اجلزء الثاين- مالءمة مواد األسطوانة والصمام حملتويات الغاز -أسطوانات الغاز القابلة للنقل
  غري املعدنية

 على السبائك الفوالذية العالية القوة حىت املستويات القصوى لقوة الـشد  ISO 11114-1احلدود املفروضة يف   :مالحظة
  ).٢٢٠٣رقم األمم املتحدة ( ميغا باسكال ال تنطبق على السالني ١ ١٠٠اليت تصل إىل 

  معدات التشغيل  ٣-٢-٢-٦
  :تنطبق املعايري التالية على وسائل اإلغالق ومحايتها  

ISO 11117:1998 

+ Cor 1:2009 

  التصميم والبناء واالختبارات-الصمامات وواقيات  أغطية محاية الصمامات -أسطوانات الغاز 

ديـسمرب  ⁄ كانون األول٣١ حىت ISO 11117:1998االستمرار يف التصنيع  وفقاً للمعيار  :ظةمالح
٢٠١٤. 

ISO 10297: 2006  املواصفات واختبار النموذج- صمامات أسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء -أسطوانات الغاز   
ISO 13340: 2001      لألسطوانات غري القابلة إلعـادة املـلء        صمامات أسطوانات    -أسطوانات الغاز القابلة للنقل- 

  املواصفات واختبار النموذج األويل

وفقاً لنظام األمم املتحدة، تنطبق املعايري التالية علـى وسـائل            منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية      خبصوص  
  :اإلغالق ومحايتها

ISO 16111:2008 ص يف هيدريد معدين قابل لالنعكاساهليدروجني املمت: وسائل ختزين الغاز القابلة للنقل  
  الفحص واالختبار الدوريان  ٤-٢-٢-٦

  وعلـى  تنطبق املعايري التالية على الفحص واالختبار الدوريني لألسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحـدة               
  : وفقاً لنظام األمم املتحدةمنظومات التخزين اهليدريدية الفلزية 

ISO 6406:2005 الفحص واالختبار الدوريان- املصنوعة من الفوالذ امللحوم أسطوانات الغاز  

ISO 10460:2005  الفحص واالختبار الدوريان-الفوالذ - أسطوانات غاز ملحومة من الكريون-أسطوانات الغاز   
وتستلزم اإلصالحات .  من هذا املعيار١-١٢ ال يسمح بإصالح اللحامات املذكور يف البند :مالحظة

 اعتماد السلطة احمللية اليت اعتمدت هيئة الفحص واالختبار الدوريني وفقاً للفقرة ٢-١٢بند املبينة يف ال
٦-٢-٢-٦.  

ISO 10461:2005/ 

A1:2006 

   الفحص واالختبار الدوريان-أسطوانات الغاز املصنوعة من سبائك األلومنيوم امللحوم 

ISO 10462:2005  الفحص والصيانة الدوريان-أسطوانات االستيلني املذاب القابلة للنقل   
ISO 11623:2002  الفحص واالختبار الدوريان ألسطوانات الغاز املركبة -أسطوانات الغاز القابلة للنقل   
ISO 16111:2008 اهليدروجني املمتص يف هيدريد معدين قابل لالنعكاس: وسائل ختزين الغاز القابلة للنقل  



 

222 

  نع أوعية الضغطنظام تقييم التوافق واعتماد ص  ٥-٢-٢-٦
  التعاريف  ١-٥-٢-٢-٦

  :املقطعألغراض هذا   
 واعتماد نظام اجلـودة     ، باعتماد النموذج التصميمي لوعاء الضغط     ،نظاماً العتماد السلطة املختصة لصانع ما       يعين نظام تقييم التوافق  

  لدى الصانع، واعتماد هيئات الفحص؛
  و احملدد يف معيار معني ألوعية الضغط؛ يعين تصميم وعاء الضغط علي النحالنموذج التصميمي

  الفحص أو بتقدمي أدلة موضوعية؛وذلك ب املوضوعة، يعين تأكيد استيفاء االشتراطات التحقق
  اشتراطات عامة  ٢-٥-٢-٢-٦

  السلطة املختصة  
 أوعية الضغط مع     نظام تقييم التوافق بغية ضمان توافق       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 املختصة يف بلد                  . اشتراطات هذه الالئحة  
  ).٨-٢-٢-٦ و٧-٢-٢-٦انظر (ن عالمات بلد االعتماد وبلد التصنيع يف عالمات وعاء الضغط التصنيع، تبيَّ

 نظام تقييم التوافق هذا مع نظريه يف بلد    اتساقبلد االعتماد، عند الطلب، أدلة تبني       وتقدم السلطة املختصة يف       
  .االستخدام

  .كلياً أو جزئياًتفويضا جيوز للسلطة املختصة أن تفوض وظائفها يف نظام تقييم التوافق   ٢-٢-٥-٢-٢-٦
عالمات هويتها والصانعني املعتمدين وعالمات  آخر قائمة هليئات الفحص املعتمدة وتيّسرتكفل السلطة املختصة   ٣-٢-٥-٢-٢-٦

  .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 التقنيـة أداء           هلم  يكون لديها عاملون      )أ(

  مرضياً؛
   واملعدات املناسبة والكافية؛املرافقا إمكانية الوصول إىل وتتوفر هل  )ب(
  وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثري قد مينعها من ذلك؛  )ج(
  وتكفل السرية التجارية لألنشطة التجارية والتسجيلية للصانع وغريه من اهليئات؛  )د(
  غري املرتبطة بذلك؛وتضع حدوداً واضحة بني مهام هيئة الفحص الفعلية واملهام   )ه(
  نظام جودة موثق؛بتطبيق وتقوم   )و(
  يف هذه الالئحة؛ووتكفل أداء االختبارات والفحوص املبينة يف معيار وعاء الضغط ذي الصلة   )ز(
  .٦-٥-٢-٢-٦ نظام تقرير وتسجيل فعال ومناسب وفقاً للفقرة وحتافظ على  )ح(
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شهادة التحقق  إصدار  تصميمي، واختبار وفحص إنتاج أوعية الضغط، و      تقوم هيئة الفحص باعتماد النموذج ال        ٥-٢-٥-٢-٢-٦
  ).٥-٥-٢-٢-٦ و٤-٥-٢-٢-٦انظر (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(
  ؛٤-٥-٢-٢-٦ميمي وفقاً للفقرة ويتقدم بطلب اعتماد النموذج التص  )ب(
  وخيتار هيئة فحص من قائمة هيئات الفحص املعتمدة اليت حتتفظ هبا السلطة املختصة يف بلد االعتماد؛   )ج(
  .٦-٥-٢-٢-٦وحيتفظ بسجالت وفقاً للفقرة   )د(
  معمل االختبار  

  :يتوفر يف معمل االختبار ما يلي   ٧-٢-٥-٢-٢-٦
  مبا يكفي عدداً وكفاءة ومهارة؛ هيكل تنظيمي،  هلمعاملون  )أ(
  . ومعدات مناسبة وكافية ألداء االختبارات اليت يتطلبها معيار الصناعة مبا يرضي هيئة الفحصومرافق  )ب(

  نظام اجلودة لدى الصانع  ٣-٥-٢-٢-٦
اً بأسلوب منهجي يتضمن نظام اجلودة مجيع العناصر واالشتراطات واألحكام اليت اعتمدها الصانع، ويكون موثق   ١-٣-٥-٢-٢-٦

  .ومنظم، يف شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات خطية
  :وتتضمن احملتويات بوجه خاص أوصافاً كافية ملا يلي  

   وجودته؛املنَتجاهليكل التنظيمي ومسؤوليات العاملني بشأن تصميم   )أ(
ـ             )ب( صميم أوعيـة   وتقنيات مراقبة التصميم والتحقق منه، والعمليات واإلجراءات اليت ستستخدم عند ت

  الضغط؛
والتوجيهات اليت تستخدم يف صناعة وعاء الضغط املعين ومراقبة جودته وضمان اجلودة وتوجيهـات                )ج(

  تشغيل العملية؛
  وسجالت اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وبيانات املعايرة؛  )د(
  تبة على املراجعـات وفقـاً للفقـرة       واستعراضات اإلدارة لضمان التشغيل الفعال لنظام اجلودة املتر         )ه(

  ؛٢-٣-٥-٢-٢-٦
  ؛الزبونوالعملية اليت تبني كيفية استيفاء اشتراطات   )و(
  وعملية مراقبة املستندات ومراجعتها؛  )ز(
،  اجلاري جتهيزهـا ووسائل مراقبة أوعية الضغط غري املستوفية لالشتراطات، والعناصر املشتراة، واملواد    )ح(

  واملواد النهائية؛
  .وبرامج تدريب العاملني املعنيني وإجراءات تأهيلهم  )ط(
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  مراجعة نظام اجلودة  ٢-٣-٥-٢-٢-٦
 مبـا  ١-٣-٥-٢-٢-٦ لنظام اجلودة لتحديد ما إذا كان مستوفياً لالشتراطات الواردة يف       يف البدء جيرى تقييم     
  .يرضي السلطة املختصة
  .اجعة وأي إجراءات تصحيحية مطلوبةخيطر الصانع بنتائج املراجعة ويتضمن اإلخطار نتائج املر  
 تقـارير  وُتبلَّـغ . جترى مراجعات دورية ترضي السلطة املختصة لضمان صيانة الصانع لنظام اجلودة وتطبيقـه             

  .لصانعإىل ااملراجعات الدورية 
    احملافظة على نظام اجلودة٣-٣-٥-٢-٢-٦

وخيطر الصانع السلطة املختصة الـيت      . الًحيافظ الصانع على نظام اجلودة كما اعتمد حىت يظل كفؤاً وفعا            
م التغيريات املقترحة لتحديد ما إذا كان نظام اجلـودة املعـدل سيـستويف              وتقيَّ. اعتمدت نظام اجلودة بأي تغيريات يعتزمها     

  .١- ٣- ٥- ٢- ٢- ٦اشتراطات 
  عملية االعتماد  ٤-٥-٢-٢-٦

   للنموذج التصميميالبدئياالعتماد   
للنموذج التصميمي من اعتماد نظام اجلودة لدى الصانع واعتماد تصميم وعاء الـضغط             البدئي  اد    يتألف االعتم   ١-٤-٥-٢-٢-٦

 ٦-٤-٥-٢-٢-٦ إىل   ٢-٤-٥-٢-٢-٦للنموذج التصميمي لالشتراطات الـواردة يف        البدئيوخيضع طلب االعتماد    . الذي ينتج 
  .٩-٤-٥-٢-٢-٦و
بقاً ملعيار أوعية الضغط وهلذه الالئحة بطلب للحصول على        يتقدم الصانع الراغب يف إنتاج أوعية ضغط ط         ٢- ٤- ٥- ٢- ٢- ٦

  شهادة اعتماد لنموذج تصميمي لوعاء ضغط واحد على األقل إىل السلطة املختصة يف بلد االعتماد طبقاً لإلجـراءات املبينـة                    
  .دام إذا طلبتهاوتقدم هذه الشهادة إىل السلطة املختصة يف بلد االستخ. ، وحيصل عليها وحيتفظ هبا٩- ٤- ٥- ٢- ٢- ٦يف 
  :  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، اسـم                   )أ(
  وعنوان هذا املمثل؛

  ؛) عن العنوان السابقخمتلفاإذا كان (وعنوان مرفق التصنيع   )ب(
  املسؤولني عن نظام اجلودة؛) أو األشخاص(لشخص واسم ولقب ا  )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 أوعيـة                 )ح(

وتغطي املستندات التقنية التـصميم     . الضغط الشتراطات معيار تصميـم أوعيـة الضغـط املعنـي      
  :وأسلوب الصناعة، وتتضمن ما يلي على األقل بقدر ما يلزم للتقييم
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  معيار تصميم وعاء الـضغط، ورسـومات التـصميم والتـصنيع الـيت تـبني العناصـر                   `١`    
  والتجميعات الفرعية إن وجدت؛  

  واألوصاف والتفسريات الالزمة لفهم الرسومات واالستخدام املستهدف ألوعية الضغط؛  `٢`    
  وقائمة باملعايري الالزمة للتحديد الكامل لعملية التصنيع؛  `٣`    
  ابات التصميم ومواصفات املواد؛وحس  `٤`    
  وتقارير اختبار اعتماد النموذج التصميمي، اليت تـصف نتـائج الفحـوص 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
  .تماد الصانع، تقدم السلطة املختصة للصانع أسباباً خطية مفصلة هلذا الرفض  إذا رفض اع٥-٤-٥-٢-٢-٦
 املتعلقـة   ٣-٤-٥-٢-٢-٦قدمة مبقتـضى    امل  بعد االعتماد، تقدم للسلطة املختصة أي تغيريات يف املعلومات            ٦-٤-٥-٢-٢-٦

  .باالعتماد البدئي
  اعتمادات النماذج التصميمية الالحقة  

  ٨-٤-٥-٢-٢-٦تماد منوذج تـصميمـي الحـق االشــتراطات الــواردة فـــي               يشمل طلب اع    ٧-٤-٥-٢-٢-٦
ويف هذه احلالة سيكون نظام اجلودة لـدى        . بدئياعتماد منوذج تصميمي    على   شريطة أن يكون الصانع حائزاً       ٩-٤-٥-٢-٢-٦و

  .م اجلديد، وينطبق على التصميالبدئي قد أقر أثناء اعتماد النموذج التصميمي ٣-٥-٢-٢-٦الصانع مبقتضى 
  :  يشمل الطلب ما يلي٨-٤-٥-٢-٢-٦

اسم وعنوان الصانع، وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان الطلب مقدماً من ممثل مفوض، اسم وعنوان هـذا           )أ(
  املمثل؛

  ؛ أخرىوتفاصيل أي رفض لطلب مماثل من أي سلطة خمتصة  )ب(
  ؛البدئيودليل على منح اعتماد للنموذج التصميمي   )ج(
  ).ح (٣-٤-٥-٢-٢-٦دات التقنية كما هي مبينة يف واملستن  )د(
  إجراءات اعتماد النموذج التصميمي  

  :  تقوم هيئة الفحص مبا يلي٩-٤-٥-٢-٢-٦
  :دراسة املستندات التقنية للتحقق من أن  )أ(

  ملعيار؛املتعلقة باالتصميم يتفق مع األحكام ذات الصلة   `١`
  ق املستندات التقنية وتعترب ممثلة للتصميم؛قد صنعت وف البدئي إنتاج النموذج دفعةو  `٢`

  ؛٥-٥-٢-٢-٦وحتقق من أن فحوص اإلنتاج قد أجريت وفقاً للفقرة   )ب(
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، وتشرف على اختبارات أوعية الضغط هذه كما        البدئيوختتار أوعية ضغط من دفعة إنتاج النموذج          )ج(
  هو مطلوب العتماد النموذج التصميمي؛

  :فحوص واالختبارات املبينة يف معيار أوعية الضغط للتحقق من أنوتؤدي أو تكون قد أدت ال  )د(
  املعيار قد طّبق ومت استيفاؤه؛  `١`
  واإلجراءات اليت اتبعها الصانع تستويف اشتراطات املعيار؛   `٢`

  . فحوص اعتماد النموذج بكفاءة وبشكل صحيحخمتلفوتكفل إجراء   )ه(
  مرضيـة، واسـتيفاء كـل االشـتراطات املنطبقة الـواردة        بنتائج   البدئيوبعد إجراء اختبار النموذج       

تصدر شهادة اعتماد للنموذج التصميمي تتضمن اسم الصانع وعنوانه، ونتائج الفحص وقراراهتا بـشأنه،               ٤- ٥- ٢- ٢- ٦يف  
  .والبيانات الالزمة لتحديد النموذج التصميمي

  خطيا وبصورة مفـصَّلة أسـباب      صة للصانع   وإذا رفض إصدار اعتماد النموذج التصميمي تقدم السلطة املخت          
  .هذا الرفض

    التعديالت يف النماذج التصميمية املعتمدة ١٠-٤-٥-٢-٢-٦
  :يقوم الصانع بأي مما يلي  

، إذا كانت   إبالغ السلطة املختصة اليت أصدرت االعتماد بأي تعديالت يف النموذج التصميمي املعتمد             )أ(
  حو احملدد يف معيار أوعية الضغط؛ على الن، جديداًال تشكّل تصميماً

 هذه التعديالت تشكل تصميماً جديداً وفقـاً        ، إذا كانت  أو طلب اعتماد الحق للنموذج التصميمي       )ب(
وُيعطى هذا االعتماد اإلضايف يف شكل تعديل لشهادة اعتماد النموذج          . ملعيار أوعية الضغط ذي الصلة    

  . التصميمي األصلي
ة املختصة إىل أي سلطة خمتصة أخرى، عند الطلب، املعلومات املتعلقة باملوافقة علـى النمـوذج       ترسل السلط   ١١-٤-٥-٢-٢-٦

  .التصميمي، وتعديالت االعتماد وسحبها
  فحص اإلنتاج وإصدار الشهادات   ٥-٥-٢-٢-٦

  اشتراطات عامة  
ة الفحـص    هيئ ختتلفوقد  . جتري هيئة الفحص، أو من تفوضه، فحص كل وعاء ضغط وإصدار شهادة بشأنه              

  .اليت خيتارها الصانع للفحص واالختبار أثناء اإلنتاج عن هيئة الفحص املستخدمة الختبار اعتماد النموذج التصميمي
وحيثما يثبت مبا يرضي هيئة الفحص أن لدى الصانع مفتشني مدربني وأكفاء، مستقلني عن عمليات التصنيع،                  

  .حلالة حيتفظ الصانع بسجالت تدريب املفتشنيميكن أن يقوم هؤالء املفتشون بالفحص، ويف هذه ا
وتتحقق هيئة الفحص من أن عمليات الفحص اليت جيريها الصانع واالختبارات اليت أجريت على أوعية الضغط                  

 فإذا رأت أن هناك عدم توافق يف هذا الفحص واالختبار ميكن سحب اإلذن بـإجراء                .تتفق متاماً مع معايري واشتراطات هذه الالئحة      
  .فتشي الصانع للفحصم
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ويعترب التقـدم   .  مع النموذج التصميمي املعتمد    بتطابق املنَتج  هيئة الفحص، إعالناً     موافقةويصدر الصانع، بعد      
بطلب شهادة بوضع عالمات علي وعاء الضغط إعالناً بأن وعاء الضغط ميتثل ملعايري أوعية الضغط املنطبقة واشتراطات التوافق بـني                    

شهادة والعالمة املسجلة هليئة الفحص على كل وعاء ضغط مقبول،  بتثبيت عالمات الوتقوم اهليئة املختصة. ذه الالئحةنظام التقييم وه
  . القيام هبذه املهمة الصانعختوِّلأو 

  .وتصدر شهادة االمتثال، موقعة من هيئة الفحص والصانع، قبل ملء أوعية الضغط  
  السجالت  ٦-٥-٢-٢-٦

  لفحص بسجالت اعتماد النموذج التصميمي وشهادات االستيفاء ملـدة ال تقـل       حيتفظ الصانع وهيئة ا     
  . سنة٢٠عن 
  نظام اعتماد الفحص واالختبار الدورَيْين ألوعية الضغط   ٦-٢-٢-٦
  التعريف   ١-٦-٢-٢-٦

  :املقطعألغراض هذا   
ختبار الدوريني ألوعية الضغط     تقوم بتنفيذ الفحص واال     يعين نظاماً العتماد السلطة املختصة هيئةً      نظام االعتماد   

  .مبا يف ذلك اعتماد نظام اجلودة التابع للهيئة") هيئة الفحص واالختبار الدوريني"يشار إليها فيما بعد بعبارة (
  اشتراطات عامة   ٢-٦-٢-٢-٦

  السلطة املختصة   
ر الدوريني ألوعية الـضغط مـع         تقر السلطة املختصة نظام اعتماد من أجل ضمان أن يتوافق الفحص واالختبا             ١-٢-٦-٢-٢-٦

ويف احلاالت اليت ال تكون فيها السلطة املختصة اليت تعتمد هيئة لتنفيذ أعمال الفحص واالختبار الـدوريني                 . اشتراطات هذه الالئحة  
الختبـار  ألوعية الضغط هي نفسها السلطة املختصة للبلد الذي يعتمد صناعة أوعية الضغط، تبيَّن عالمات بلد االعتماد للفحص وا                 

  ).٧-٢-٢-٦انظر (الدوريني يف عالمات وعاء الضغط 
وتقّدم السلطة املختصة لبلد اعتماد الفحص واالختبار الدوريني، عند الطلب، أدلة تثبت توافق نظام االعتمـاد                  

  .هذا مع نظريه يف بلد االستخدام مبا يف ذلك سجالت الفحص واالختبار الدوريني
 بناء على أدلة    ١-٤-٦-٢-٢-٦االعتماد أن تلغي شهادة االعتماد املشار إليها يف         وجيوز للسلطة املختصة لبلد       

  .تثبت عدم االمتثال لنظام االعتماد
  .  جيوز للسلطة املختصة أن تفّوض مهامها يف نظام االعتماد هذا كلياً أو جزئيا٢ً-٢-٦-٢-٢-٦
  . واالختبار الدوريني املعتمدة وعالمات هويتها  تكفل السلطة املختصة توافر آخر قائمة هليئات الفحص٣-٢-٦-٢-٢-٦

  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 التقنية هلم  عاملون  هذه اهليئةيكون لدي  )أ(
  ياً؛أداء مرض

  واملعدات املناسبة والكافية؛ املرافق وتتوفر هلا إمكانية الوصول إىل   )ب(
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  وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثري قد مينعها من القيام بذلك؛   )ج(
  وتكفل السرية التجارية؛  )د(
  رتبطة بذلك؛ وتضع حدوداً واضحة بني مهام هيئة الفحص واالختبار الدوريني الفعلية واملهام غري امل  )ه(
  ؛٣-٦-٢-٢-٦وتقوم بتشغيل نظام جودة موثَّق وفقاً ملا ورد يف   ) 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(

  نظام اجلودة ومراجعة هيئة الفحص واالختبار الدوريني   ٣-٦-٢-٢-٦
    نظام اجلودة ١-٣-٦-٢-٢-٦

. يتضمن نظام اجلودة مجيع العناصر واالشتراطات واألحكام اليت اعتمدهتا هيئة الفحص واالختبـار الـدوريني                
  . ويكون موثَّقاً بأسلوب منهجي ومنظَّم يف شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات خطية

  : يشتمل نظام اجلودة على ما يلي  
  وصف للهيكل التنظيمي واملسؤوليات؛  )أ(
  والتعليمات ذات الصلة بالفحص واالختبار الدوريني ومبراقبة اجلودة وضمان اجلودة وتنفيذ العمليات؛  ) ب(
  وسجالت اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات املعايرة وبياناهتا؛   ) ج(
  التشغيل الفعال لنظام اجلودة املترتبـة علـى املراجعـات           لضمان   ستعراضات التدقيق اإلدارية  او  )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
 مـا إذا كانـت تـستويف        ملعرفة ،مراجعة لعمل هيئة الفحص واالختبار الدوريني ونظام اجلودة لديها        ُتجرى    

  .اشتراطات هذه الالئحة على حنو يرضي السلطة املختصة
ـ    توقد  ). ٣-٤-٦-٢-٢-٦انظر   (البدئيُتجرى املراجعة كجزء من عملية االعتماد          ن لزم املراجعة كجزء م

  ). ٦-٤-٦-٢-٢-٦انظر (عملية تعديل اعتماد معني 
 هيئة الفحـص واالختبـار الـدوريني        وفاء لضمان استمرار    ،جترى مراجعات دورية ترضي السلطة املختصة       

  . هذه الالئحةاشتراطات ب
اءات ويتضمَّن اإلخطار نتائج املراجعـة وأي إجـر  . ُتخطَر هيئة الفحص واالختبار الدوريني بنتائج أي مراجعة        

  .تصحيحية مطلوبة
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    احملافظة على نظام اجلودة ٣-٣-٦-٢-٢-٦
 حىت يظـلّ كفـؤاً      ، عند إقراره   اليت كان عليها    نظام اجلودة   حالة حتافظ هيئة الفحص واالختبار الدوريني على       

  .وفّعاالً
ات تعتزم القيام هبا وُتخِطر هيئة الفحص واالختبار الدوريني السلطة املختصة اليت اعتمدت نظام اجلودة بأي تغيري  

  .٦-٤-٦-٢-٢-٦وفقاً لطريقة تعديل االعتماد الواردة يف 
  طريقة اعتماد هيئات الفحص واالختبار الدوريني   ٤-٦-٢-٢-٦

  البدئياالعتماد   
 ،ذه الالئحة  تتقدَّم اهليئة الراغبة يف إجراء الفحص واالختبار الدوريني ألوعية الضغط طبقاً ملعايري أوعية الضغط وهل١-٤-٦-٢-٢-٦

  .هباوحتتفظ  ،بطلب إىل السلطة املختصة للحصول على شهادة اعتماد
  .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
نواهنا، وإذا كان الطلب مقدَّماً من ممثّل مفوَّض، اسم وعنوان          اسم هيئة الفحص واالختبار الدوريني وع       )أ(

  هذا املمثل؛ 
  عنوان كل مرفق يؤدي عملية الفحص واالختبار الدوريني؛ و  )ب(
  املسؤولني عن نظام اجلودة؛ ) أو األشخاص(واسم وصفة الشخص   )ج(
عاء الضغط املعين املستوفية لنظام وتعيني أوعية الضغط، وطرائق الفحص واالختبار الدوريني، ومعايري و      )د(

  اجلودة؛ 
  ملعدات ونظام اجلـودة علـي النحـو احملـدد مبقتـضى الفقـرة              اكل مرفق و  خبصوص  ومستندات    )ه(

  ؛ ١-٣-٦-٢-٢-٦
  سجالت التأهيل والتدريب للعاملني يف الفحص واالختبار الدوريني؛ و  )و(
  .  خمتصة أخرىتفاصيل أي رفض العتماد طلب مماثل من جانب أي سلطةو  )ز(

  :   على السلطة املختصة أن٣-٤-٦-٢-٢-٦
تفحص املستندات للتحقّق من أن اإلجراءات مستوفية الشتراطات معايري وعاء الضغط املعين وهلـذه                )أ(

  الالئحة؛ 
 للتحقق من أن الفحوص واالختبارات تنفَّذ طبقاً        ٢-٣-٢-٢-٦وجتري مراجعة وفقاً ملا هو وارد يف          )ب(

 .  معايري وعاء الضغط املعين وهذه الالئحة، وعلى حنو يرضي السلطة املختصةملا تقتضيه

املبّينة  االشتراطات املنطبقة     قد استوفيت    تصدر شهادة االعتماد بعد أن جتري املراجعة وتأيت بنتائج مقنعة وتكون            ٤-٤-٦-٢-٢-٦
دوريني والعالمة املسجَّلة وعنوان كل مرفق، والبيانات وتشمل هذه الشهادة اسم هيئة الفحص واالختبار ال. ٤-٦-٢-٢-٦يف املقطع 
  ).ومعايري وعاء الضغطمثل تعيني أوعية الضغط، وطريقة تنفيذ الفحص واالختبار الدوريني، ( أنشطتها املعتمدة لتعرُّفالضرورية 
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 أسباب هذا   ياناً خطياً تفصيلياً عن    ب  السلطة املختصة   هلا هيئة الفحص واالختبار الدوريني، تقدم    ُرِفض اعتماد     إذا    ٥-٤-٦-٢-٢-٦
  . الرفض

  التعديالت يف اعتماد هيئة الفحص واالختبار الدوريني   
  بعد االعتماد، ُتخطر هيئة الفحص واالختبار الدوريني السلطة املختصة اليت أصدرته بأي تعديالت يف املعلومات                 ٦-٤-٦-٢-٢-٦

  .لبدئيا املتعلقة باالعتماد ٢-٤-٦-٢-٢-٦مقدَّمة مبقتضى 
وقـد  .  ما إذا كانت تستويف اشتراطات معايري وعاء الضغط ذي الصلة وهذه الالئحـة          ملعرفةوتقيَّم التعديالت     

وُتصدر شـهادة   . وتقبل السلطة املختصة هذه التعديالت أو ترفضها خطياً       . ٢-٣-٦-٢-٢-٦تتطلب مراجعة وفقاً ملا هو وارد يف        
  .اعتماد معدَّلة عند االقتضاء

، البدئيـة   ترسل السلطة املختصة إىل أي سلطة خمتصة أخرى، عند الطلب، املعلومات املتعلقـة باالعتمـادات                  ٧-٤-٦-٢-٢-٦
  .والتعديالت يف االعتمادات، والتعديالت املسحوبة

   الفحص واالختبار الدوريان وإصدار الشهادات   ٥-٦-٢-٢-٦
وريني علي وعاء الضغط إعالناً بـأن وعـاء         يعترب التقّدم بطلب شهادة بوضع عالمات للفحص واالختبار الد          

وتقوم هيئة الفحص واالختبار الدوريني بتثبيـت عالمـات         . الضغط يستويف معايري أوعية الضغط املنطبقة واشتراطات هذه الالئحة        
  ). ٧-٧-٢-٢-٦انظر (الفحص واالختبار الدوريني، مبا يف ذلك عالمتها املسجَّلة، على كلِّ وعاء ضغط معتمد 

ملء وعاء الضغط، تصدر هيئة الفحص واالختبار الدوريني شهادة تفيد أن وعاء الضغط قد اجتاز الفحص                قبل    
  .واالختبار الدوريني

  السجالت   ٦-٦-٢-٢-٦
سواء (حتتفظ هيئة الفحص واالختبار الدوريني بسجالت الفحوص واالختبارات الدورية املتعلقة بأوعية الضغط               

  . سنة١٥مبا يف ذلك مكان مرفق االختبار، ملدة ال تقل عن ) يهااجتازت هذه الفحوص أم فشلت ف
حيتفظ مالك أوعية الضغط بسجل مطابق حىت موعد الفحص واالختبار الدوريني التايل ما مل يـسحب وعـاء                

  . الضغط من اخلدمة بصورة دائمة
  ألمم املتحدةوضع العالمات على أوعية الضغط القابلة إلعادة امللء اليت حتمل عالمة ا  ٧-٢-٢-٦

  ، يف  وفقاً لنظـام األمـم املتحـدة       منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية       اشتراطات وضع العالمات على    تأيت  مالحظة
  .٩-٢-٢-٦املقطع 

 توضع على أوعية الضغط القابلة إلعادة امللء واليت حتمل عالمة األمم املتحدة عالمات بصورة واضحة ومقروءة                 ١-٧-٢-٢-٦
على وعاء ) ختم مثالً أو تنقش أو حتفرُتكأن (وتثبت هذه العالمات بصورة دائمة .  عالمات التشغيل والتصنيع وكذلكممهورة بشهادة

مثل طوق  (وتوضع العالمات على كتف وعاء الضغط أو قمته أو عنقه أو على جزء مثبت بصورة دائمة علي وعاء الضغط                    . الضغط
ويبلغ احلد األدىن حلجم العالمات، باستثناء رمـز  ). غالف اخلارجي لوعاء تربيد مغلقملحوم أو لوحة مقاومة للتآكل ملحومة على ال  

.  مم ١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يقل قطرها عن         ٢,٥ مم أو أكثر و    ١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها        ٥تعبئة األمم املتحدة،    
 مم ألوعية الضغط اليت ٥ مم أو أكثر و١٤٠لضغط اليت يبلغ قطرها  مم ألوعية ا١٠ويكون احلد األدىن حلجم رمز تعبئة األمم املتحدة 

  . مم١٤٠يقل قطرها عن 
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  : عالمات الشهادة التاليةتوضع  ٢-٧-٢-٢-٦

  ؛  رمز تعبئة األمم املتحدة  )أ(

أو الصهريج أو حاويات السوائب املرنة  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة
 ٢-٦ أو ١-٦متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل  الغاز املتعددة العناصر النقال أو حاويات

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦أو 
  ؛)ISO 9809-1مثل (املعيار التقين املستخدم يف التصميم والبناء واالختبار   )ب(
ـ         ) أو احلروف (احلرف    )ج( ات املميـزة للمركبـات ذات      اليت حتدد بلد االعتماد كما هو مبني يف العالم

  احملركات يف النقل الدويل؛
  عالمة أو طابع هوية هيئة الفحص املسجلة لدى السلطة املختصة يف البلد املرخص بوضع العالمة؛  )د(
  ؛"/")أي(يفصل بينهما شرطة مائلة ) رقمان(مث الشهر ) أربعة أرقام(، السنة البدئيتاريخ الفحص   )ه(

  :التشغيل التالية عالمات توضع  ٣-٧-٢-٢-٦
  ؛"BAR" ويتلوه احلروف "PH"اختبار الضغط مقيساً بالبار يسبقه حرفا   )و(
مثل حلقة العنق، حلقـة     (كتلة وعاء الضغط الفارغ متضمنة مجيع األجزاء املكونة املثبتة بشكل دائم              )ز(

مام أو غطـاء    وال تشمل هذه الكتلة كتلة الص     . )KG"(كغ "بالكيلوغرامات يتلوها احلرفان  ) القاعدة
وتُبيَّن هـذه الكلتلـة     . الصمام أو واقي الصمام أو أي طالء أو املادة املسامية املستخدمة يف األستيلني            

 كغ،  ١ األسطوانات اليت تقل كتلتها عن       ويف حالة .  إىل الرقم األخري   بثالثة أرقام معنوية مقرَّبة صعوداً    
 أوعية الضغط لرقم األمم املتحدة ويف حالة. رقم األخريتبّين الكتلة برقمني معنويني مقرَّبني صعودا إىل ال

، األستيلني اخلايل من املذيب، جيب على األقل        ٣٣٧٤، األستيلني املذاب، ورقم األمم املتحدة       ١٠٠١
بيان رقم عشري واحد بعد العالمة العشرية ورقمني يف حالة أوعية الضغط عند استخدام األسطوانات               

   كيلوغرام؛١اليت تقل عن 
 وهذه العالمـة ليـست      ."MM"احلد األدىن للسمك املضمون جلدار وعاء الضغط باملم يليه احلرفان           )ح(

 أو ألوعيـة    مطلوبة ألوعية الضغط اليت تبلغ سعتها املائية لتراً واحداً أو أقل أو لألسطوانات املركبـة              
  ؛التربيد املغلقة

واألسـتيلني  ) ١٠٠١رقم األمم املتحدة    (اب  يف حالة أوعية ضغط الغازات املضغوطة واألستيلني املذ         )ط(
؛ ويف حالة   "PW"، ضغط التشغيل بالبار يسبقه احلرفان       )٣٣٧٤رقم األمم املتحدة    (اخلايل من املذيب    

  ".MAWP"أوعية التربيد املغلقة، احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح به تسبقه األحرف 
 املسيلة املربدة، السعة املائية باللتر معرباً عنها بثالثة أرقام يف حالة أوعية ضغط الغازات املسيلة والغازات  )ي(

 األرقام الواردة بعد العالمة العشرية إغفالميكن و. "L" حىت آخر رقم يليها احلرف  هبوطامعنوية مقربة
  إذا كانت قيمة السعة املائية الدنيا أو االمسية عدداً صحيحاً؛

، إمجايل كتلة وعاء الضغط الفارغ      )١٠٠١رقم األمم املتحدة    (اب  يف حالة أوعية ضغط األستيلني املذ       )ك(
 اليت ال ترتع أثناء امللء، وأي طالء، واملادة املسامية، واملذيب والغاز املشبع، معرباً    والتوابعوالتجهيزات  

ويذكر رقم عشري واحـد  . "KG"للرقم األخري ويليها احلرفان   هبوطا  عنها بثالثة أرقام معنوية مقربة      

u 
n 
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 كغ، يعرب عن الكتلـة  ١ويف حالة أوعية الضغط اليت تقل كتلتها عن        . ى األقل بعد العالمة العشرية    عل
   للرقم األخري؛  هبوطاًبنيبرقمني معنويني مقرَّ

، إمجايل كتلـة الوعـاء   )٣٣٧٤رقم األمم املتحدة (يف حالة أوعية ضغط األستيلني اخلايل من املذيب         )ل(
 اليت ال ترتع أثناء امللء وأي طالء، واملادة املسامية، معرباً عنها بثالثة أرقام الفارغ والتجهيزات والتوابع

ويذكر رقم عشري واحد على األقل بعـد        . "KG" للرقم األخري ويليهما احلرفان       هبوطاً معنوية مقربة 
 ويني كغ، يعرب عن الكتلة برقمني معن      ١ويف حالة أوعية الضغط اليت تقل كتلتها عن         . العالمة العشرية 

   للرقم األخري؛ هبوطاًمقربني
  : عالمات التصنيع التاليةتوضع  ٤-٧-٢-٢-٦

  وهذه العالمة ليست مطلوبة ألوعية التربيد املغلقة؛) 25Eمثل (حتديد لولب األسطوانة   )م(
وحني ال يكون بلد التصنيع هو نفس بلد االعتماد تسبق          . عالمة الصانع اليت سجلتها السلطة املختصة       )ن(

اليت حتدد بلد الصنع كما هو مبني يف العالمات املميزة للمركبات           ) أو احلروف ( الصانع احلرف    عالمة
  وتفصل مسافة أو شرطة مائلة بني عالمة البلد وعالمة الصانع؛. ذات احملركات يف النقل الدويل

  الرقم املسلسل الذي وضعه الصانع؛  )س(
وعية الضغط املركبـة واملبطنـة بالفوالذ لنقل الغازات       يف حالة أوعية الضغط املصنوعة من الفوالذ وأ         )ع(

 الذي يبني توافق الفوالذ مع حمتويات الغاز        "H"اليت تتضمن خطر اهلشاشة بفعل اهليدروجني، احلرف        
  ).ISO 11114-1:1997انظر (

  :ترتب العالمات السابقة يف ثالث جمموعات  ٥-٧-٢-٢-٦
  .٤-٧-٢-٢-٦وتظهر بالتتابع املبيَّن يف تكون عالمات الصنع هي اجملموعة العليا   •
) و(، وضغط االختبـار     ٣-٧-٢-٢-٦تضم اجملموعة الوسطى عالمات التشغيل الواردة يف          •

  .إن كان األخري مطلوباً) ط(يسبقه مباشرة ضغط التشغيل 
  .٢-٧-٢-٢-٦ املبني يفبالتتابع تكون عالمات الشهادة هي اجملموعة السفلى وتظهر   •
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  . مثال للعالمات اليت توضع على األسطوانةوفيما يلي

  )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 توضـع يف مـساحات منخفـضة      غرييسمح بوضع عالمات أخرى يف مساحات         ٦-٧-٢-٢-٦

تربيد املغلقة جيوز أن توضع هذه العالمـات علـى   ويف حالة أوعية ال. اإلجهاد، وال تكون حبجم أو عمق خيلق تركزات إجهاد ضارة   
  . املطلوبةوال جيوز أن تتناقض هذه العالمات مع العالمات. ربط بالقميص اخلارجيلوحة منفصلة ُت

الفحص  إلعادة امللء ويستويف اشتراطات       قابل ، توضع على كل وعاء ضغط     ، العالمات السابقة  باإلضافة إىل   ٧-٧-٢-٢-٦
  :  التاليةالعالماُت، ٤-٢-٢-٦الواردة يف واالختبار الدوريني 

وال تكون هذه العالمة ضرورية إذا      . احلروف اليت تبني البلد املرخِّص هليئة الفحص واالختبار الدوريني          )أ(
   التصنيع؛وافق علىكانت اهليئة معتمدة من السلطة املختصة يف البلد الذي 

  ة املختصة بإجراء االختبار والفحص الدوريني؛العالمة املسّجلة للهيئة املرخص هلا من السلط  )ب(
يفصل بينهما شرطة مائلة ) رقمان(يليها الشهر ) رقمان(تـاريخ الفحص واالختبار الدوريني، السنـة   )ج(

  .وجيوز استخدام أربعة أرقام لتحديد السنة"/"). أي(
  . املذكورالتتابعوتظهر هذه العالمات بنفس 

ألستيلني، ومبوافقة السلطة املختصة، ميكن حفر تاريخ أحدث فحص دوري وختم اهليئة            يف حالة أسطوانات ا     ٨-٧-٢-٢-٦
وتوضع احللقة حبيث ال ميكن نزعها إال برتع الصمام         . ت على األسطوانة جبانب الصمام    اليت أجرت الفحص واالختبار على حلقة تثبَّ      

  .من األسطوانة
تراطات تعليم أوعية الضغط إال على فرادى األسطوانات اليت تضمها          يف حالة ُحَزم األسطوانات، ال تنطبق اش        ٩-٧-٢-٢-٦ 

  .احلزم وال على أي بنية جتميعية

u 
n 
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  وضع العالمات على أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء، اليت حتمل أرقام األمم املتحدة  ٨-٢-٢-٦
بـصورة  وشهادات  مم املتحدة توضع عالمات     على أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء اليت حتمل عالمة األ            ١-٨-٢-٢-٦

تطبع أو ختتم أو تـنقش أو  (وتثبت هذه العالمات بصورة دائمة  . أوعية الغاز أو أوعية الضغط    ب  اخلاصة عالماتال و ،واضحة ومقروءة 
 على جزء مثبت وتوضع العالمات، إال إذا كانت مطبوعة، على كتف وعاء الضغط أو قمته أو عنقه أو. على وعاء الضغط) حتفر مثالً

 DO NOT" "ال يعاد امللء"وباستثناء رمز األمم املتحدة اخلاص بالتعبئة وعالمة ). ، مثالًطوق ملحومك(بصورة دائمة يف وعاء الضغط 

REFILL"     مم ألوعية الضغط اليت     ٢,٥ مم أو أكثر و    ١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها        ٥العالمات  حلجم  ، يكون احلد األدىن 
 مم أو ١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها ١٠ حجم لرمز األمم املتحدة اخلاص بالتعبئة        أصغرويكون  .  مم ١٤٠  عن رهايقل قط 
  . مم٥ "ال يعاد امللء"لعالمة احلجم األصغر ويبلغ .  مم١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يقل قطرها عن ٥أكثر و

وميكن االستعاضـة   ). م(و) ح(و) ز( فيما عدا    ٣-٧-٢-٢-٦ و ١-٧-٢-٢-٦تطبق العالمات الواردة يف       ٢-٨-٢-٢-٦
  . مم٥حبروف ال يقل ارتفاعها عن " ال يعاد امللء"وباإلضافة إىل ذلك، توضع عبارة . برقم دفعة اإلنتاج) O(عن الرقم املسلسل 

  .٥-٧-٢-٢-٦تنطبق االشتراطات الواردة يف   ٣-٨-٢-٢-٦
ادة امللء، بسبب حجمها، االستعاضة عن هذه العالمات بوضـع          جيوز يف أوعية الضغط غري القابلة إلع        :مالحظة

  .بطاقة وسم
يسمح بوضع عالمات أخرى بشرط أن توضع يف مساحات منخفضة اإلجهاد غري اجلدار اجلانيب، وأال تكون                  ٤-٨-٢-٢-٦

  .املطلوبة وعمق يولدان تركزات إجهاد ضارة، وال جيوز أن تتناقض هذه العالمات مع العالمات حبجم
  وفقاً لنظام األمم املتحدةمنظومات التخزين اهليدريدية الفلزية وضع العالمات على   ٩-٢-٢-٦
 بالعالمات الواردة    ومقروءاً  واضحاً تعليماً وفقاً لنظام األمم املتحدة   منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية     ُتعلَّم    ١-٩-٢-٢-٦

، منظومات التخزين اهليدريدية الفلزيـة    على  ) اخلتم، مثالً، أو بالنقش، أو باخلدش     ب(ُتثبَّت هذه العالمات بصورة دائمة      . قائمتها أدناه 
وباستثناء رمز التعبئة اخلاص باألمم املتحدة، يكـون        .  منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية    وذلك على كتف أو قمة أو عنق كل من        

 مم أو أكثر، ١٤٠  اليت يكون أصغر بعد إمجايل هلا مساوياًلزيةمنظومات التخزين اهليدريدية الف مم على ٥أصغر حجم هلذه العالمات 
أما رمز التعبئة اخلاص    .  مم ١٤٠ اليت يكون أصغر بعد إمجايل هلا أقل من          منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية    مم على    ٢,٥ويكون  

 ١٤٠ليت يكون أصغر بعد إمجايل هلا مساوياً         ا  منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية    مم على ١٠باألمم املتحدة فيكون أصغر حجم له       
  .  مم١٤٠ اليت يكون أصغر بعد إمجايل هلا أقل من  منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية مم على٥مم أو أكثر، و

   :توضع العالمات التالية  ٢-٩-٢-٢-٦
  ؛  رمز التعبئة اخلاص باألمم املتحدة  )أ(

أو الصهريج أو حاويات السوائب املرنة  بات أن العبوةال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إث
   ١-٦متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر 

  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦أو 
  ؛)املعيار التقين املستعَمل للتصميم والصنع واالختبار( "ISO 16111"  )ب(
حلرف أو احلروف املميِّزة هلوية بلد االعتماد كما ُيدلّ عليها بالعالمات املميِّزة املوضوعة على ذوات               ا  )ج(

  احملرِّك من املركبات يف نظام املرور الدويل؛
العالمة أو الدمغة املميِّزة هلوية هيئة الفحص املسجَّلة لدى السلطة املختصة يف البلد املرخِّص بوضـع                  )د(

  العالمات؛
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  يفـصل بينـهما شـرطة مائلـة        ) رقمـان (، مث الشهر    )أربعة أرقام (تاريخ الفحص البدئي، السنة       )ه(
  ؛)"/"أي (

  ؛"BAR" ويليه احلروف الثالثة  "PH"ضغط اختبار الوعاء بالبار، يسبقه احلرفان  )و(
ويليه احلروف   "RCP"ضغط احلمولة املقدَّر بالبار ملنظومة التخزين اهليدريدية الفلزية، يسبقه احلروف             )ز(

BAR"؛  
وإذا كان بلد الصنع غري بلد املوافقة يوضع قبل عالمة .  لدى السلطة املختصةاملسجَّلةعالمة الصانع   )ح(

كما ُيدلّ عليها بالعالمات املميِّزة املوضوعة علـى ذوات         الصانع احلروف املميزة هلوية بلد الصنع،       
ُيفَصل بني عالمة البلد وعالمة الـصانع بفـسحة أو          و. احملرِّك من املركبات يف نظام املرور الدويل      

  بشرطة مائلة؛
  الرقم املسلسل الذي وضعه الصانع؛  )ط(
 داللة علـى    "H"يف حالة األوعية الفوالذية أو األوعية املركبة ذات البطانة الفوالذية، يوضع احلرف               )ي(

  ؛؛ وأخرياً)1SO 11114-1:1997انظر املعيار (مواءمة الفوالذ 
 احملـدودة العمـر، تـاريخ االنقـضاء، مـدلوال عليـه       منظومات التخزين اهليدريدية الفلزيةحالة  يف    )ك(

  )."/"أي (، يفصل بينهما شرطة مائلة )رقمان(، مث الشهر )أربعة أرقام( يليها السنة  "FINAL"باحلروف
يسبقه مباشرة  ) و(ضغط االختبار   و. أعاله بالتتابع املذكور  ) ه(إىل  ) أ(تظهر عالمات الشهادة املبيَّنة يف البنود         

  .أعاله بالتتابع املذكور) ك(إىل ) ح(وتظهر عالمات الصنع املبّينة يف البنود ). ز(ضغط احلمولة املقدَّر 
وُيسمح بوضع عالمات أخرى يف املساحات غري اجلدار اجلانيب، بشرط أن يكون ذلك يف املساحات املنخفضة          ٣-٩-٢-٢-٦

  .وال جيوز أن تتعارض هذه العالمات مع العالمات املطلوبة.  وعمق ال يسببان تركّزات إجهاد ضارةاإلجهاد، وأن تكون حبجم
باإلضافة إىل العالمات املتقدم بياهنا، ُتعلَّم كل منظومة ختزين هيدريدية معدنية مستوفية الشتراطات الفحـص             ٤-٩-٢-٢-٦

  :ية بالعالمات التال٤-٢-٢-٦واالختبار الدوريني املبّينة يف 
كمـا  احلرف أو احلروف الدالة على هوية البلد الذي خوَّل اهليئة إجراء الفحص واالختبار الدوريني،                 )أ(

وال يكون . يف نظام املرور الدويلذات احملركات ُيدلّ عليها بالعالمات املميِّزة املوضوعة على املركبات      
السلطة املختصة يف البلد الذي وافـق       ، إذا كانت هذه اهليئة معتمدة لدى        وضع هذه العالمات مطلوباً   

  على الصنع؛
  العالمة املسجَّلة للهيئة اليت خوَّلتها السلطة املختصة إجراء الفحص واالختبار الدوريني؛  )ب(
  ، يفصل بينهما خـط مائـل       )رقمان(، مث الشهر    )رقمان(تاريخ الفحص واالختبار الدوريني، السنة        )ج(

  .رقام للداللة على السنةوجيوز استعمال أربعة أ). "/"أي (
  .وتظهر العالمات املتقدم ذكرها بالتتابع املبيَّن  

  اشتراطات أوعية الضغط اليت ال حتمل أرقام األمم املتحدة  ٣-٢-٦
 تصمم وتبىن وتفحص    ،٢-٢-٦أوعية الضغط اليت ال تصمم وتبىن وتفحص وختترب وتعتمد وفقاً الشتراطات              ١-٣-٢-٦

  .١-٢-٦الشتراطات العامة الواردة يف وفقا ل و،ام مدونة تقنية تعترف هبا السلطة املختصةوختترب وتعتمد وفقاً ألحك
أوعية الضغط اليت تصمم وتبىن وتفحص وختترب وتعتمد وفقاً ألحكام هذا الفرع ال يوضع عليها رمـز تعبئـة       ٢-٣-٢-٦

  . األمم املتحدة
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املعدنية حبيث تكون   االحتياطية  سطوانات وأوعية الضغط    تبىن األسطوانات واألنابيب وأوعية الضغط وحزم األ        ٣-٣-٢-٦
  :على النحو التايل) ضغط االنفجار مقسوماً على ضغط االختبار(نسبة االنفجار الدنيا 

  ألوعية الضغط القابلة إلعادة امللء،  ١,٥٠  
  .ألوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء  ٢,٠٠  

  .لسلطة املختصة يف بلد االستخدامتوضع العالمات وفقاً الشتراطات ا  ٤-٣-٢-٦
 االحتياطية أوعية الضغط  ٥-٣-٢-٦

ميكن أن   ،والتخلص منها بطريقة مأمونة   االحتياطي  للسماح مبناولة أوعية الضغط املنقولة داخل وعاء الضغط             
ملنبسطة، ووسـائل    مثل الرؤوس ا   ،سطوانات الضغط أسطوانات أو   األفيما يتصل ب   ال تستخدم خبالف ذلك      اتيتضمن التصميم معد  

  .سطواينالفتح السريعة، والفتحات يف اجلزء اال
ظاهرة بوضوح يف االحتياطية وجيب أن تكون التوجيهات املتعلقة باملناولة واالستخدام املأمونني ألوعية الضغط     

ة االعتماد أوعية الـضغط     وجيب أن تذكر يف شهاد    . وثيقة تقدمي الطلب إىل السلطة املختصة، وأن تشكل جزءاً من شهادة االعتماد           
  .وجيب أيضاً إدراج قائمة مبواد صنع مجيع األجزاء احملتمل مالمستها للبضائع اخلطرة.  االحتياطياملرخص بنقلها يف وعاء الضغط

  . االحتياطيوجيب أن يسلم الصانع نسخة من شهادة االعتماد إىل مالك وعاء الضغط    
      مبا يتفق مـع الفقـرة      االحتياطية   العالمات على أوعية الضغط      وجيب أن حتدد السلطة املختصة عملية وضع          

املوضـوعة  العالمات  تتضمن  وجيب  .  يف االعتبار حسب االقتضاء    ٧-٢-٢-٦ مع أخذ أحكام وضع العالمات الواردة يف         ٣-٢-٦
  .لوعاء الضغط االحتياطي وضغط اختبارهالسعة املائية 

 من  اجلديدة اعتباراً االحتياطية  على أوعية الضغط    االحتياطية  ة بأوعية الضغط    جيوز تطبيق هذه األحكام املتعلق      :مالحظة
          اجلديـدة اعتبـاراً  االحتياطيـة  ، ما مل يرخص خبالف ذلك، وجيب تطبيقها على مجيع أوعية الـضغط   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١

املعتمدة مبا يتفق مع اللوائح الوطنية مبوافقـة الـسلطات          طية  االحتياوجيوز استخدام أوعية الضغط     . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١من  
  .املختصة يف البلدان املستخدمة هلا

وخـراطيش اخلاليـا    ) خراطيش الغـاز  ( الصغرية احلاوية للغاز   وعيةاألواشتراطات رذاذات األيروسول      ٤-٢-٦
  ل قابل لالشتعالالوقودية احلاوية لغاز مسيَّ

وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغـاز مـسيل قابـل          ) خراطيش الغاز (وية للغاز   األوعية الصغرية احلا    ١-٤-٢-٦
  لالشتعال

خيضع كل وعاء أو خرطوشة خاليا وقودية الختبار جيرى يف محام مائي ساخن؛ وحتدد درجة حرارة احلمـام                    ١-١-٤-٢-٦
 كـان  إذا س٥٠ºو( س٥٥ºيه يف درجة حـرارة املائي ومدة االختبار حبيث يصل الضغط الداخلي إىل املستوى الذي كان سيصل إل          

أو  الوعاء حمتويات كانت وإذا. )س٥٠º درجة عندأو خرطوشة اخلاليا الوقودية  الوعاء سعة من يف املائة ٩٥ يتجاوز ال السائل الطور
 يف تلـني  بالستيكية دةما من ت األوعية أو خراطيش اخلاليا الوقودية مصنوعة      كان إذا أو للحرارة حساسةخرطوشة اخلاليا الوقودية    

 مـن  واحد وعاء ضعخي ذلك، عن فضالً ولكن، س؛٣٠ºو س٢٠º بني املائي احلمام حرارة درجة ضبطت هذه، االختبار حرارة درجة
  .األعلى احلرارة درجة عند الختبار  خرطوشة٢ ٠٠٠وعـاء أو خرطوشة واحدة من كل  ٢ ٠٠٠ كل
 أن اجلـائز  من أن غري ؛اميف أي منه   دائم تشويه أي أوأو اخلرطوشة    الوعاء من تسرب أي حيدث أالّ يشترط  ٢-١-٤-٢-٦

  .منها تسرب أي حيدث أالّ شريطة الليونة؛ البالستيكية بسببأو خراطيش اخلاليا الوقودية  لألوعية تشوه حيدث
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  رذاذات األيروسول  ٢-٤-٢-٦
  . حلمام املاء معتمدختضع كل رذاذة أيروسول مملوءة الختبار ينفذ يف محام ماء ساخن أو بديل  

  اختبار محام املاء الساخن  ١-٢-٤-٢-٦
تكون درجة حرارة محام املاء ومدة االختبار حبيث يصل الضغط الداخلي إىل الضغط الذي يصل إليـه عنـد                     ١-١-٢-٤-٢-٦
٥٥º  ٥٠أو  (سº       ٥٠ سعة رذاذة األيروسول عند      ن يف املائة م   ٩٥س إذا مل يتجاوز الطور السائلºاحملتويات حساسة  وإذا كانت ). س 

 ٢٠للحرارة، أو كانت رذاذات األيروسول مصنوعة من مادة بالستيكية تصبح لينة عند هذه الدرجة، تضبط درجة حرارة احلمام بني        
  . عند درجة احلرارة األعلى٢ ٠٠٠س، ولكن ختترب باإلضافة إىل ذلك رذاذة من كل ٣٠ºو
يف رذاذة األيروسول، باستثناء أنه ميكن أن حيدث تـشوه لـرذاذة            جيب أال حيدث أي تسرب أو تشوه دائم           ٢-١-٢-٤-٢-٦

  .األيروسول البالستيكية بسبب الليونة، شريطة أال حيدث تسرب منها
  الطرائق البديلة  ٢-٢-٤-٢-٦

جيوز، بناًء على موافقة السلطة املختصة، استخدام طرائق بديلة توفر مستوى معادالً من األمان، شريطة استيفاء   
  .٣-٢-٢-٤-٢-٦ و٢-٢-٢-٤-٢-٦ و١-٢-٢-٤-٢-٦اطات املبينة يف االشتر

  نظام اجلودة  ١-٢-٢-٤-٢-٦
وينفذ نظام اجلودة إجراءات    . يتعني وجود نظام للجودة لدى معبئي رذاذات األيروسوالت ومنتجي مكوناهتا           

  .تكفل رفض مجيع الرذاذات املشوهة أو اليت يتسرب منها األيروسول، وعدم تقدميها للنقل
  :ويشمل نظام اجلودة ما يلي  
  وصف اهليكل التنظيمي واملسؤوليات؛  )أ(
التعليمات ذات الصلة اليت ستستخدم يف الفحص واالختبار، ومراقبة اجلودة، وضمان اجلودة، وتنفيذ               )ب(

  العمليات؛
  ة؛اجلود سجالت للجودة، من قبيل تقارير الفحص، وبيانات االختبار، وبيانات املعايرة وشهادات  )ج(
  مراجعات جتريها اإلدارة لتأمني تشغيل نظام اجلودة على حنو فعال؛  )د(
  عملية ملراقبة الوثائق ومراجعتها؛  )ه(
  وسيلة لكشف الرذاذات غري املستوفية للمواصفات؛  )و(
  برامج للتدريب وأساليب لتأهيل العاملني املعنيني؛  )ز(
  .إجراءات لضمان عدم وجود عطب يف املنتج النهائي  )ح(
وتكفل هذه التدقيقات أن يكون النظام املتفـق        .  وتدقيقات دورية مقنعة للسلطة املختصة     بدئيوجيرى تدقيق     

  . وُتخطر السلطة املختصة مسبقاً بأي تعديل ُيتوخى إجراؤه يف النظام املتفق عليه. عليه ُمرضياً وفعاالً، وأن يظل كذلك
   هلا رذاذات األيروسول قبل ملئهااختبارات الضغط واإلحكام اليت ختضع  ٢-٢-٢-٤-٢-٦
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ختضع كل رذاذة أيروسول فارغة لضغط يساوي أو يتجاوز احلد األقصى املتوقع يف الرذاذات اململوءة عنـد                   
٥٥º ٥٠أو (سº ٥٠ يف املائة من سعة رذاذة األيروسول عند ٩٥س إذا مل يتجاوز الطور السائلºوال يقل هذا الضغط عن ثلثي ).  س

عنـد   ١-ث. ١ مليبار   ٢-١٠ × ٣,٣أو يتجاوز   فإذا أظهرت أية رذاذة دليالً على التسرب مبعدل يساوي          . لرذاذاتالضغط املصمم ل  
  . ضغط االختبار، أو أظهرت تشوهاً أو عيباً آخر، وجب رفضها

  اختبار رذاذات األيروسول بعد ملئها  ٣-٢-٢-٤-٢-٦
بط جهاز التغضني ويتأكد من استخدام املادة الدافعة        قبل عملية امللء، يتحقق القائم بعملية امللء من مالءمة ض           
  . احملددة يف املواصفات

ويكون جهاز كشف التسرب حساساً مبا يكفي ليكشف        . وتوزن كل رذاذة مملوءة، وختضع الختبار اإلحكام        
  . س٢٠º عند ١-ث. ١ مليبار ٣-١٠ × ٢,٠على األقل معدل تسرب مقداره 

  . أو تشوه أو وزن زائدوُترفض أية رذاذة تكشف عن تسرب  
 األيروسوالت واألوعية   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 الصغرية اليت يشترط تعقيمها ولكنها قد تتأثر 
  ت غري هلوبة وإماأن حتتوي على غازا  )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`
  أو ُتستعمل يف التطبيقات الطبية أو الطبية البيطرية أو ما شابه؛  `٣`

وحتقيق مستوى مكافئ من السالمة يف استعمال الصانع طرائق بديلة لكشف التسرب ومقاومة الضغط،   )ب(
 من كل دفعـة     ٢٠٠٠ يف   ١مثل الكشف باِهلليوم ومحام املاء الساخن على عّينة إحصائية ال تقل عن             

  ؛إنتاجية؛ وأخرياً
 سلطة إدارة صـحية     صَنع حتت إشراف  أعاله، أن تُ  ‘ ٢‘و‘ ١‘) أ(ل خبصوص املنتجات الصيدلية وفقاً       )ج(

اليت أقرهتـا منظمـة الـصحة العامليـة         ؛ وأن ُتتَّبع يف صنعها مبادئ املمارسة الصناعية اجليدة          وطنية
(WHO)

  .، إذا اقتضت السلطة املختصة ذلك)٢(
  

__________ 

)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 الشعبةمن الفئة ألف املدرجة يف 
  عموميات  ١-٣-٦
  .تنطبق اشتراطات هذا الفصل على العبوات اليت يقصد منها نقل املواد املعدية من الفئة ألف  ١-١-٣-٦
  العبواتب املتعلقة االشتراطات  ٢-٣-٦
 على أساس العبوات اجلاري استخدامها حالياً على النحو         املقطعوضعت االشتراطات املتعلقة بالعبوات يف هذا         ١-٢-٣-٦

 عن املواصفات خمتلفةومراعاة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فإنه ال اعتراض على استخدام عبوات ذات مواصفات . ٤-١-٦ احملدد يف
املوضحة يف هذا الفصل شريطة أن تكون فّعالة على نفس القدر، ومقبولة لدى السلطات املختصة وقادرة على اجتياز االختبـارات                    

  .  عن الطرائق املبينة يف هذه الالئحة شريطة أن تكون مكافئة هلاختتلفئق اختبار وميكن قبول طرا. ٥-٣-٦املوصوفة يف 
تصنع العبوات وختترب مبوجب برنامج للتأكد من اجلودة تقبله السلطة املختصة بغية ضمان استيفاء كل عبـوة                   ٢-٢-٣-٦

  .االشتراطات املبينة يف هذا الفصل
 طرود النقل -العبوة  " وعنوان ISO 16106:2006برقم  لتوحيد املقاييس،ةولي الداملنظمة الذي وضعته املعيارإن   :مالحظة

يوفر " ISO 9001 مبادئ لتطبيق - والعبوات الكبرية (IBCs) عبوات البضائع اخلطرة واحلاويات الوسيطة للسوائب -للبضائع اخلطرة 
   .توجيهات مقبولة لإلجراءات اليت ميكن اتباعها

وات واملوزعون التالون معلومات عن اإلجراءات اليت تتبع ووصفاً ألنواع وأبعـاد وسـائل              يقدم صانعو العب    ٣-٢-٣-٦
وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون الطرود، حبالتها املقدمة للنقل، قادرة على اجتيـاز               ) مبا يف ذلك احلشايا املطلوبة    (اإلغالق  

  .  اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصل
  ية أنواع العبواترموز تسم  ٣-٣-٦
  .٧-٢-١-٦ترد رموز تسمية العبوات يف   ١-٣-٣-٦
 على عبـوة خاصـة مطابقـة        "U"ويدل احلرف   .  رمز العبوة  "W" أو   "U"جيوز أن يلي احلرفان الالتينيان        ٢-٣-٣-٦

ي يشري إليه الرمز،  على أن العبوة، على الرغم من أهنا من النوع نفسه الذ"W"ويدل احلرف . ٦-١-٥-٣-٦لالشتراطات الواردة يف 
  .١-٢-٣-٦ وتعترب مكافئة هلا مبوجب االشتراطات الواردة يف ٤-١-٦ عن املواصفات املبينة يف خمتلفةفإهنا تصنع وفقاً ملواصفات 

  وضع العالمات   ٤-٣-٦
جاح، وأهنـا   تدل العالمات املوضوعة على أن العبوة اليت حتملها تنتمي إىل منوذج تصميمي اجتاز االختبار بن                 :١مالحظة 

  . تستويف اشتراطات هذا الفصل اليت تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستخدامها
القصد من وضع العالمات هو مساعدة منتجي العبوات ومن يقومون بتجديدها واستخدامها ونقلها وكذلك                :٢مالحظة 

  . السلطات التنظيمية
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يات االختبار، إخل، وقد يتطلب األمر إيالء مزيد من االعتبار          ال تقدم العالمات دائماً تفاصيل كاملة عن مستو         :٣مالحظة 
هلذه املستويات، وذلك مثالً عن طريق الرجوع إىل شهادة االختبار، أو تقارير االختبار، أو سجل العبوات اليت اجتـازت االختبـار                     

  .بنجاح
قروءة وموضوعة يف مكان وحبجـم      حتمل كل عبوة يعتزم استخدامها وفقاً هلذه الالئحة عالمات مستدمية وم            ١-٤-٣-٦

 كغ تظهر العالمات أو نسخ مكررة       ٣٠ويف حالة العبوات اليت تتجاوز كتلتها اإلمجالية        . مناسبني للعبوة حبيث تسهل رؤية العالمات     
 مـم يف    ٦ مم، ولكن ال يقل ارتفاعها عن        ١٢وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام والرموز عن        . منها على قمة العبوة أو على جانبها      

 كغ  ٥ لترات أو    ٥وتكون ذات حجم مناسب يف حالة العبوات اليت تبلغ          .  كغ أو أقل   ٣٠ لتراً أو    ٣٠حالة العبوات اليت تبلغ سعتها      
  .أو أقل

  :٥-٣-٦ واملقطع املقطعتوضع العالمات التالية على العبوة اليت تستويف اشتراطات هذا   ٢-٤-٣-٦

  ؛  رمز األمم املتحدة للتعبئة  )أ(
أو الـصهريج   أو حاويات السوائب املرنة       يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة          ال  

      أو ١-٦متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفـصل         النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر       
  ؛٨-٦ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦

  ؛٢-١-٦ الشتراطات الفقرة الرمز الذي يعني نوع العبوة وفقاً  )ب(
  ؛"٢-٦الرتبة  ""CLASS 6-2"عبارة   )ج(
  آخر رقمني من سنة تصنيع العبوة؛  )د(
الدولة اليت رخصت ختصيص العالمة، اليت تبينها العالمة املميزة للمركبات ذات احملركات يف املـرور                 )ه(

  الدويل؛
  بما حتدده السلطة املختصة؛اسم الصانع أو غري ذلك من العالمات املميزة للعبوة حس  )و(
 مباشرة بعد الرمز املطلوب "U" يلزم إدراج حرف ٦-١-٥-٣-٦يف العبوات اليت تستويف اشتراطات    )ز(

  . أعاله) ب(يف البند 
؛ وكل عالمة من العالمات اليت يلزم وضعها )ز(إىل ) أ (٢-٤-٣-٦يطبق وضع العالمات بالتسلسل املبني يف   ٣-٤-٣-٦

ة الفرعية جيب أن تكون منفصلة عن األخرى بصورة واضحة، على سبيل املثال، بوضع شرطة مائلة أو ترك مسافة،         مبوجب هذه الفقر  
  .٤-٤-٣-٦وعلى سبيل املثال، انظر . كيما يسهل التعرف عليها

وتوضع أية عالمة إضافية ترخص هبا سلطة خمتصة حبيث تبقى أجزاء العالمة مميزة على الوجه الصحيح حسبما                   
  . ١-٤-٣-٦ارد يف هو و
  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(  

u 
n 

u 
n 
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  اشتراطات اختبارات العبوات   ٥-٣-٦
  أداء االختبارات وتواترها  ١-٥-٣-٦
 وفقاً لإلجراءات الـيت حـددهتا   املقطع التصميمي لكل عبوة على النحو املنصوص عليه يف هذا      خيترب النموذج   ١-١-٥-٣-٦

  .السلطة املختصة
.  كل منوذج تصميمي للعبوات أن جيتاز بنجاح االختبارات املوصوفة يف هذا الفصل قبل اسـتخدامها           يف جيب  ٢-١-٥-٣-٦

 واملواد اليت تصنع منها ومسكها وطريقة التصنيع والتعبئة، ولكن جيوز وحيدد النموذج التصميمي للعبوة حسب تصميم صنعها وحجمها
  .أقل  عن النموذج التصميمي إال يف أن ارتفاعهاختتلفكما يشمل ذلك العبوات اليت ال . أن يشمل معاجلات شىت لسطحها

  .تكرر االختبارات على عينات من اإلنتاج على فترات حتددها السلطة املختصة  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 طفيفة عن منـوذج مت    ختتلفجيوز للسلطة املختصة أن تسمح باالختبار االختياري للعبوات اليت ال             ٥-١-٥-٣-٦

افية أقل لألوعية األولية؛ ولعبوات مثل األسطوانات والصناديق تكون أبعادهـا           اختباره، على سبيل املثال، أحجام أصغر أو أوزان ص        
  .اخلارجية أصغر قليالً

 جتميع األوعية األولية ألي منوذج داخل عبوة ثانوية ونقلها بدون اختبار يف العبوة اخلارجيـة الـصلبة                  جيوز  ٦-١-٥-٣-٦
  :بالشروط التالية

 مع وجود أوعيـة     ٢-٢-٥-٣-٦بنجاح االختبار املنصوص عليه يف      أن جتتاز العبوة اخلارجية الصلبة        )أ(
  ؛) مثالً،زجاجكال(أولية سهلة الكسر 

ال يتجاوز إمجايل الوزن الكلي جملموع األوعية األولية نصف الوزن اإلمجايل لألوعية األولية املستخدمة                )ب(
  أعاله؛) أ( يف املشار إليهيف اختبار السقوط 

توسيد فيما بني األوعية األولية وبني األوعية األولية وخارج العبوة الثانويـة عـن      ال يقل مسك مواد ال      )ج(
السمك املناظر يف العبوة اليت اختربت أصالً؛ ويف حالة استخدام وعاء أويل واحد يف االختبار األصلي،                

اء األويل يف   ال يقل مسك التوسيد بني األوعية األولية عن مسك التوسيد بني خارج العبوة الثانوية والوع              
باملقارنة مع األوعيـة األوليـة الـيت      (ويف حالة استخدام أوعية أولية أقل أو أصغر         . االختبار األصلي 

   إضافية كافية مللء الفراغات؛  توسيد، توضع مواد)استخدمت يف اختبار السقوط
ويعتمد الوزن  . رغة وهي فا  ٦-٥-١-٦جتتاز العبوة اخلارجية الصلبة بنجاح اختبار التنضيد املبني يف            )د(

) أ(اإلمجايل للعبوات املتماثلة على الوزن الكلي للعبوات اليت استخدمت يف اختبار السقوط املـبني يف               
  أعاله؛

يف حالة األوعية األولية اليت حتتوي على سوائل، توضع كمية من املواد املاصة كافية المتصاص كامل                  )ه(
  ؛ األولية من السوائل األوعيةحمتوى

ا كان من املعتزم أن حتتوي العبوة اخلارجية الصلبة على أوعية أولية للسوائل ومل تكن مانعة للتسرب، إذ  )و(
أو كان من املعتزم أن حتتوي على أوعية أولية للمواد الصلبة ومل تكن مانعة للتنخيل، وجـب تـوفري                

ة للتسرب أو كـيس  وسيلة الحتواء أي حمتويات سائلة أو صلبة يف حالة التسرب يف شكل بطانة مانع        
  من البالستيك أو أي وسيلة أخرى فعالة لالحتواء؛
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، توضع عالمات على العبوات وفقاً للبند )و(إىل ) أ (٢- ٤- ٣- ٦باإلضافة إىل العالمات املبينة يف   )ز(
  ).ز (٢- ٤- ٣- ٦

عبوات املنتجة بأرقـام    جيوز للسلطة املختصة طلب إثبات، عن طريق إجراء اختبارات وفقاً هلذا الفرع، أن ال               ٧-١-٥-٣-٦
  .مسلسلة مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي

ميكن أن جترى، مبوافقة السلطة املختصة، عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عدم تأثر صـحة نتـائج                    ٨-١-٥-٣-٦
  .االختبارت

   إعداد العبوات لالختبار   ٢-٥-٣-٦
انت يف حالة النقل، ولكن يستعاض عن املادة املعدية السائلة أو اجلامدة مباء             جتهز عينات كل عبوة كما لو ك        ١-٢-٥-٣-٦

  .  يف املائة من سعته٩٨وميأل الوعاء األويل إىل ما ال يقل عن . مانع للتجمد/س مباء١٨º-أو، حني تكون درجة التكييف حمددة عند
 لالختبار عنـد    ٠,٩٥زن النوعي مقداره    حملول مانع للتجمد حبد أدىن للو     /املاء"يشمل  " املاء"مصطلح    :مالحظة
  ". س١٨º- درجة 

  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 

  السقوط
٣-٥-٣-٦ 

  السقوط اإلضايف
  الثقب٣-٦-٣-٥-٣-٦

  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 /أسطوانة  ٢  ٣  ٣  صفر    ×

  ٢  ٣  ٣  صفر  ×    تيكيةبالس
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 تعبأ 

  .بثلج جاف

٢  

  
زم علــى ثــالثال

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(
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 نوع  للعطبحلاالت اليت يكون فيها الوعاء األويل مصنوعاً من مادتني أو أكثر، حتدد املادة األكثر عرضة                يف ا   :١مالحظة 
  .االختبار املناسب

  .ال تؤخذ مادة العبوات الثانوية يف االعتبار عند اختيار االختبار أو التكييف لالختبار  :٢مالحظة 
  : الستخدام اجلدولتوضيح  
اختبارها تتألف من صندوق خارجي مصنوع من اخلشب الرقائقي مع وعاء أويل مـن    إذا كانت العبوة الالزم       

   مخـس أخـرى     تكييفقبل اإلسقاط وجيب    ) ١-٦-٣-٥-٣-٦انظر  (البالستيك، جيب أن ختضع مخس عينات الختبار رذاذ املاء          
 جاف جيب أيضاً إسقاط عينـة       جبليدوإذا كان القصد من العبوة أن تعبأ        . قبل اإلسقاط ) ٢-٦-٣-٥-٣-٦انظر  (س  ١٨º- حلالة

  . ٣-٦-٥-٣-٦ وفقاً ملا هو مبني يف التكييفواحدة أخرى مخس مرات بعد 
وفيما يتعلق بالعبوات اخلارجية،    . ٤-٥-٣-٦ و ٣-٥-٣-٦ختضع العبوات املعدة للنقل لالختبارات املبينة يف          

املماثلة اليت ميكن أن يتأثر أداؤها بسرعة بالرطوبـة؛ واملـواد            الواردة يف اجلدول باخلشب الرقائقي أو باملواد األخرى          العناوين تتعلق
البالستكية اليت ميكن أن تصاب باهلشاشة عند درجة حرارة منخفضة؛ واملواد األخرى مثل الفلزات اليت ال يتأثر أداؤها بالرطوبـة أو                     

  . درجة احلرارة
  اختبار السقوط  ٣-٥-٣-٦
رتفاع تسعة أمتار على سطح غري مرن وأفقي وضخم وصلب وفقاً ملا هـو              ختضع العينات للسقوط احلر من ا       ١-٣-٥-٣-٦

  .٤-٣-٥-١-٦وارد 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(
  على أقصر جانب؛منبسطة   )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(
  .منبسطة على اجلانب  )ج(

، أال حيدث   حراكية هوائية وعلى الرغم من أنه جيب إطالق العينة يف االجتاه الالزم، فإنه من املقبول، ألسباب                 ٤-٣-٥-٣-٦
  .االرتطام يف ذلك االجتاه

اليت حتميهـا مـواد     ) األوعية األولية ( تسرب من الوعاء األوىل      حيدثجيب، بعد تتابع السقوط املناسب، أال         ٥-٣-٥-٣-٦
  .اصة يف العبوة الثانويةامل/التوسيد
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  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 لـسقوط  : الكرتون الليفيالعبوات اخلارجية املصنوعة من      

  . ١- ٣- ٥- ٣- ٦وختضع بعد ذلك لالختبار املبني يف . لساعة ملدة ساعة واحدة على األقل سم تقريباً يف ا٥مطر قدره 
   التكييف البارد-املواد البالستيكية   ٢-٦-٣-٥-٣-٦
    ختفض درجة حرارة عينة االختبار وحمتوياهتا : األوعية األولية أو العبوات اخلارجية املصنوعة من البالستيك   

   دقيقة من إبعادها عن ذلـك اجلـو ختـضع لالختبـار املـبني               ١٥ ساعة وخالل    ٢٤ تقل عن    س أو أقل لفترة ال    ١٨º- إىل  
  . ساعات٤ جاف، ختفض فترة التكييف إىل جليد العينة حتتوي على وكلما كانت. ١- ٣- ٥- ٣- ٦يف 
   اختبار سقوط إضايف- جاف جليدالعبوات املعتزم أن حتتوي على   ٣-٦-٣-٥-٣-٦
الختبار ا باإلضافة إىل جاف، جيب أن جيرى عليها اختبار جليدعبوة أن حتتوي على  يكون املقصود من العندما   

 اجلليـد وختزن عينة واحدة إىل أن يذوب       . ، حسبما ينطبق  ٢-٦-٣-٥-٣ أو   ١-٦-٣-٥-٣-٦يف  أو  ،  ١-٣-٥-٣-٦احملدد يف   
  .  العبوةتعطّل  اليت من األرجح أن تؤدي إىل٢-٣-٥-٣-٦اجلاف مث تسقط يف أحد االجتاهات املوصوفة يف 

  اختبار الثقب  ٤-٥-٣-٦
   كغ أو أقل٧العبوات اليت تبلغ كتلتها اإلمجالية   ١-٤-٥-٣-٦
 كغ علـى األقـل،   ٧ويسقط قضيب فوالذي أسطواين تبلغ كتلته   .  العينات على سطح صلب منبسط     توضع   

قاطاً عمودياً حتت تأثري ثقله مـن       ، إس )١-٣-٦انظر الشكل    ( مم ٦ مم وال يتجاوز نصف قطر حروف طرف التصادم          ٣٨وقطره  
وتوضع عينة واحدة على قاعدهتا، وتوضع عينة ثانيـة يف اجتـاه            . ارتفاع متر واحد يقاس من طرف التصادم إىل سطح تصادم العينة          

قب كل  وع. ويف كل حالة، يوجه القضيب الفوالذي حبيث يصطدم مع الوعاء األويل          . عمودي على االجتاه املستخدم يف العينة األوىل      
  ؛)األوعية األولية ( األويلتصادم 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 سطح صـلب منبـسط  .  العينات على طرف قضيب فوالذي أسطواين    تسقط   

وخيرج القضيب من الـسطح     . )١-٣-٦انظر الشكل    ( مم ٦أال يتجاوز نصف قطر حروف الطرف العلوي         مم و  ٣٨ويكون قطره   
.  مم٢٠٠والسطح اخلارجي للعبوة اخلارجية ويكون حدها األدىن ) األوعية األولية(مسافة ال تقل عن املسافة بني مركز الوعاء األويل          

جهها العلوي يف االجتاه األكثر اخنفاضاً من ارتفاع متر واحد يقاس من قمة             وتسقط عينة واحدة إسقاطاً عموديا حراً على أن يكون و         
ويف كل حالة، . وتسقط عينة ثانية من نفس االرتفاع يف اجتاه عمودي على االجتاه املستخدم يف حالة العينة األوىل     . القضيب الفوالذي 

وعقب كل تصادم، يكون نفاذه يف      ). األوعية األولية (ألويل    توجه العبوة حبيث يكون القضيب الفوالذي قادراً على اختراق الوعاء ا          
  .العبوة الثانوية مقبوالً شريطة أال حيدث أي تسرب
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  ١-٣-٦الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تقرير االختبار  ٥-٥-٣-٦
  :يوضع تقرير خطي لالختبار يشتمل على البيانات التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوة  ١-٥-٥-٣-٦

   وعنوان مرفق االختبار؛اسم  -١
  اسم وعنوان مقدم الطلب؛  -٢
  لتقرير االختبار؛مميِّز وحيد   -٣
  التقرير؛تاريخ تاريخ االختبار و  -٤
  صانع العبوة؛  -٥
، مبا يف ذلـك     .)مثل األبعاد، املواد، وسائل اإلغالق، السمك اخل      (وصف النموذج التصميمي للعبوة       -٦

أو /و) رسـومات (صف على رسـم     ، وجيوز أن يشتمل الو    )مثل التشكيل بالطرق  (أسلوب الصناعة   
  ؛)صور(صورة 

 

Radius ≤ 6mm 

Dimensions In millimetres 
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  السعة القصوى؛   -٧
  حمتويات االختبار؛  -٨
  أوصاف االختبار ونتائجه؛  -٩
  . الرمسية صاحب التوقيعوصفةيوقع تقرير االختبار مع بيان اسم   -١٠

لنقل واختربت وفقاً لالشتراطات املناسبة يف      جيب أن يشتمل تقرير االختبار على بيانات بأن العبوة قد أعدت ل             ٢-٥-٥-٣-٦
وتتاح نسخة من تقرير االختبـار للـسلطة        . هذا الفصل، وأن استخدام طرائق أو مكونات عبوة تعبئة أخرى قد جتعلها غري صاحلة             

  . املختصة
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  ٤-٦الفصل 
   ٧اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود ومواد الرتبة 

  )حمجوزة(  ١-٤-٦
  عامةاشتراطات   ٢-٤-٦
ضافة إىل ذلك يـصمم     إلوبا. تلته وحجمه وشكله حبيث ميكن نقله بسهولة وأمان       من حيث ك  يصمم الطرد     ١-٢-٤-٦

  .الطرد حبيث ميكن تأمينه بطريقة مناسبة داخل أو فوق وسيلة النقل أثناء الرحلة
ستخدامها بالطريقة املقررة هلا، وأن بة على الطرد عند اركّاملرفع ال تتعطّل مرابطيكون التصميم مناسباً حبيث ال   ٢-٢-٤-٦

وتراعى يف التصميم عوامل األمان املناسبة . تعطلت مرابط الرفعيظل الطرد قادراً على استيفاء االشتراطات األخرى يف هذه الالئحة إذا 
  .سلوب النتشألتغطية الرفع ب

تـصميما  استخدامها لرفع الطـرد     ميكن  و أخرى تضاف إىل سطح الطرد اخلارجي        أشياءأي  املرابط و تصمم    ٣-٢-٤-٦
ها أو التصرف فيها بأي أسلوب آخر جيعل استخدامها نزع من  ميكّن، أو   ٢-٢-٤-٦تحمل كتلته وفقاً لالشتراطات املبينة يف       جيعلها ت 

  .غري ممكن أثناء النقل
 ازال عنهميكن أن ُي تصمم الطرود وتصقل ليكون سطحها اخلارجي خالياً من النتوءات و عملياً،مكانقدر اإلبو  ٤-٢-٤-٦

  .التلوث بسهولة
  .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
 ،ةعادي قد حيصل يف ظروف النقل ال      هتزازي أو رنني ا   هتزازتأثري أي تسارع أو ا    يكون الطرد قادراً على حتمل        ٧-٢-٤-٦

 ،وعلى وجـه اخلـصوص    . األوعية أو املساس بسالمة الطرد ككل     خمتلف   املركبة على    غالق اإل وسائلأي من   احلط من فعالية    دون  
رختائها أو انفكاكها بصورة عفويـة حـىت ولـو           التثبيت بطريقة تضمن عدم ا     وسائل وغريها من    واملسامري امللولبة تصمم الصواميل   
  .استخدمت مراراً

تكون املواد اليت تصنع منها الطرود وكل عنصر أو مركب من عناصرها ومركباهتا متوافقة فيزيائياً وكيميائياً فيما بينها         ٨-٢-٤-٦
  .ويؤخذ يف االعتبار سلوكها لدى التعرض لإلشعاع. ومع احملتوى املشع

  . التشغيل غري املرخص بهمحاية متنعة املشعع الصمامات اليت ميكن من خالهلا أن تتسرب احملتويات حتمى مجي  ٩-٢-٤-٦
 يف ظروف النقـل     تواجهاحمليطة اليت غالباً ما     والضغوط  تؤخذ يف االعتبار لدى تصميم الطرد درجات احلرارة           ١٠-٢-٤-٦
  .ةعاديال
رية أخرى تؤخذ تلك اخلصائص يف االعتبار لدى تصميم الطـرد؛   املواد املشعة اليت هلا خصائص خطيف حالة و  ١١-٢-٤-٦

  .٥-١-٩-١-٤ و٢-٣-٠-٢، و١-٣-٠-٢انظر 
، ووصفاً ألنـواع وأبعـاد      الواجب اّتباعها  التالون معلومات عن اإلجراءات      ها وموزعو  العبوات يقدم صانعو   ١٢-٢-٤-٦

مة لضمان أن تكون العبوات كما هي مقدمة للنقل قادرة على           وأي عناصر أخرى الز   ) املطلوبةاحلشايا  مبا يف ذلك    (وسائل اإلغالق   
  .اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصل
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  اًاشتراطات إضافية للطرود املنقولة جو  ٣-٤-٦
 عندما تبلـغ درجـة      س٥٠º لقابلة للتأثر  درجة حرارة السطوح ا    زال تتجاو ،  اًيف حالة الطرود اليت تنقل جو       ١-٣-٤-٦
  .بدون أخذ التعرض ألشعة الشمس يف االعتبارس ٣٨º ةيطرارة احملاحل
 بشكل يسمح باحلفاظ على سالمة احملتوى إذا ما تعرضت تلك الطرود لدرجات             جواًتصمم الطرود اليت تنقل       ٢-٣-٤-٦

  .س٥٥º+وس ٤٠º-حرارة حميطة تتراوح بني 
 على حتمل ضغط داخلي يولد فرقاً يف        دون تسرب، ، ب قادرة جواً يت تنقل  الطرود احلاوية للمواد املشعة ال     تكون  ٣-٣-٤-٦

  . كيلوباسكال٩٥الضغط ال يقل عن ضغط التشغيل الطبيعي األقصى مضافاً إليه 
  اشتراطات للطرود املستثناة  ٤-٤-٦

 باإلضـافة إىل االشـتراطات   ٢-٤-٦يف االشتراطات املبينة يف ستوتصمم الطرود املستثناة على النحو الذي ي   
  . فيما لو شحنت جوا٣ً-٤-٦املبينة يف 

  اشتراطات للطرود الصناعية  ٥-٤-٦
أن جيـب  ، و٢-٧-٤-٦ ويف ٢-٤-٦ االشتراطات املبينة يف IP-3 وIP-2 و IP-1تستويف الطرود من األنواع       ١-٥-٤-٦

  .جواً بالنسبة إىل الطرود املنقولة ٣-٤-٦تستويف، عند االقتضاء، االشتراطات اإلضافية املبينة يف 
ـ      ـخـضع  إذا   ،IP-2من النوع    ن الطرود تكو  ٢-٥-٤-٦ ـ  ـت لالختبـارات املبينـة ف    ٤-١٥-٤-٦ن  ـي الفقرتي
  :،كفيلة مبنع٥-١٥-٤-٦و

  فقدان أو تشتت احملتويات املشعة؛  )أ(
  . أي سطح خارجي يف الطردى عل  يف املائة٢٠األقصى تتجاوز مستوى اإلشعاع يف زيادة و  )ب(

  .١٥-٧-٤-٦ إىل ٢-٧-٤-٦يع االشتراطات املبينة يف  مجIP-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 مبثابةميكن استخدام الطرود   ١-٤-٥-٤-٦

  ؛١-٥-٤-٦االشتراطات املبينة يف تستويف   )أ(
  من هذه الالئحة؛ ١-٦ ليف الفص املبينة حبيث تستويف االشتراطاتتصمم و  )ب(
  ، ١-٦ يف الفـصل     II و Iاملطلوبـة جملمـوعيت التعبئـة        لـو اجتـازت االختبـارات        ،أن حتول و  )ج(

  :دون حدوث
  فقدان أو تشتت احملتويات املشعة؛  `١`
  . أي سطح خارجي يف الطردىيف املائة عل ٢٠األقصى تتجاوز مستوى اإلشعاع يف يادة وز  `٢`

  : شريطة أنIP-3وأ IP-2من النوعني   كطرودالصهاريج النقالةتخدم جيوز كذلك أن تس  ٢-٤-٥-٤-٦
  ؛١-٥-٤-٦ االشتراطات املبينة يف تستويف  )أ(
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 اختبار  وقادرة على حتمل   هذه الالئحة،  من   ٧-٦ ليف الفص  املبينة    حبيث تستويف االشتراطات   تصممو  )ب(
   كيلوباسكال؛٢٦٥ مقدارهضغط 

ينجم الذي   الدينامي أو   اإلستايتجهاد  اإليتم توفريه من حتمل     ايف  إضتصمم بطريقة متكن أي تدريع      و  )ج(
 يف  ٢٠ تتجاوز   زيادةحدوث  ه القدرة على احليلولة دون      ـية وتكون ل  عادعن املناولة وظروف النقل ال    

  .للصهاريج النقالة أي سطح خارجي ىعلستوى اإلشعاع ملاملائة يف احلد األقصى 
من   لنقل السوائل والغازاتIP-3 وأ IP-2 كطرود من النوعني الصهاريج النقالة ميكن استخدام صهاريج غري  ٣- ٤- ٥- ٤- ٦

ـ  ـورد ف حسبما   LSA-II  والثانية LSA-Iاملواد ذات النشاط النوعي املنخفض من اجملموعة األوىل           ٤- ٢- ٩- ١- ٤دول  ـي اجل
  :شريطة أن

  ؛١-٥-٤-٦تستويف االشتراطات الواردة يف   )أ(
شتراطات املبينة يف اللوائح اإلقليمية أو الوطنية لنقل البضائع اخلطرة وأن تكون وتصمم حبيث تستويف اال  )ب(

   كيلوباسكال؛٢٦٥قادرة على حتمل اختبار ضغط مقداره 
 ينجم عن  الذيوتصمم بطريقة متكن أي تدريع إضايف يوفر هلا من حتمل اإلجهاد اإلستايت أو الدينامي           ) ج(

 يف املائة يف احلـد األقـصى ملـستوى          ٢٠ع حدوث زيادة تتجاوز      النقل العادية ومن   وظروفاملناولة  
  .اإلشعاع على أي سطح خارجي للصهاريج

  : شريطة أنIP-3  أوIP-2 كطرود من النوعني  اجملهَّزة مبغاليق ثابتة،الشحنميكن أيضاً استخدام حاويات   ٤-٤-٥-٤-٦
  ؛صلبةيقتصر احملتوى املشع على املواد الو  )أ(
  ؛١-٥-٤-٦شتراطات املبينة يف تستويف االو  )ب(
 ISO 1496-1:1990لتوحيـد القياسـي   ملنظمـة ا  املعيار الدويلتصمم بصورة مستوفية ملواصفات و  )ج(

  " حاويـات البـضائع العامـة     :  اجلزء األول  - املواصفات واالختبار    - الشحن حاويات   ١السلسلة  "
(Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo 

Containers)    باستثناء ،  5:2006 و 4:2006 و 3:2005 و 2:1998 و 1:1993:  والتعديالت املدخلة عليه أي
تلك الوثيقة    يف املنصوص عليها خضعت لالختبارات   أُوتصمم بطريقة متكنها، إذا     . واملعايراتاألبعاد  

  : حدوثدون يلولةية، من احلعادوتعرضت للتسارع يف ظروف النقل ال
  فقدان أو تشتت احملتوى املشع؛  `١`
   أي ســطح خــارجي  علــىيف مــستوى اإلشــعاع يف املائــة ٢٠زيــادة تتجــاوز و  `٢`

  .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 التعبئة  هذه الالئحة، املتعلقة     من   ٥-٦ ليف الفص  املبينة   شتراطاتتصمم بصورة مستوفية لال   و  )ب(

I   أوII   يف هذا الفصل، ولكن مـع اجـراء         املنصوص عليها خضعت لالختبارات   أُحتول، إذا ما    ، وأن
  :اختبار السقوط يف أكثر االجتاهات إتالفاً، دون حدوث
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   املشع؛ىتت احملتوفقدان أو تش  `١`
علـى أي سـطح خـارجي        ستوى اإلشعاع مل  احلد األقصى  يف يف املائة    ٢٠زيادة تتجاوز   و  `٢`

  .للحاويات الوسيطة
  سادس فلوريد اليورانيومعلى لطرود اليت حتتوي لاشتراطات   ٦-٤-٦
يف أماكن أخرى مـن      يهااملنصوص عل تستويف الطرود املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم االشتراطات           ١-٦-٤-٦

، يعبأ سادس فلوريد اليورانيوم ٤-٦-٤-٦باستثناء ما هو مسموح به يف و. هذه الالئحة بشأن اخلواص اإلشعاعية واالنشطارية للمادة
 ISO 7195:2005 “Nuclear Energyلتوحيدالقياسينظمة ا مل الدويلريف املعيا وفقاً لألحكام املبينة  كغ أو أكثر٠,١ بكميات من وينقل

– Packaging of uranium hexafluoride (UF6) for transport”)  ادس فلوريد اليورانيوم ـة سـ تعبئ-الطاقة النووية)UF6(لنقله ( ، 
  .٣-٦-٤-٦و٢-٦-٤-٦ الفقرتني يف املبينة لالشتراطات ووفقاً

  :يقة تستويف االشتراطات التالية كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم بطر٠,١ على يصمم كل طرد حيتوي  ٢-٦-٤-٦
جهاد غري مقبول على النحو املبني إ بدون تسريب وبدون ٢١-٤-٦أن جيتاز االختبار البنيوي املبني يف   )أ(

  ؛ISO 7195: 2005لتوحيد القياسي ا  ملنظمةاملعيار الدويليف 
   ؛ بــدون فقــدان أو تــشتت ســادس٤-١٥-٤-٦املــبني يف  الــسقوط أن جيتــاز اختبــارو  )ب(

  فلوريد اليورانيوم؛
  . االحتواءمنظومة دون حدوث متزق يف ٣-١٧-٤-٦املبني يف احلراري أن جيتاز االختبار و  )ج(

  .الضغط  لتخفيفوسائلكغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم ب٠,١ الطرود املصممة الحتواء ُتجهَّزال   ٣-٦-٤-٦
كغ أو أكثر من سادس فلوريد      ٠,١تنقل الطرود املصممة الحتواء     ميكن، رهناً مبوافقة السلطات املختصة، أن         ٤-٦-٤-٦

  :اليورانيوم يف احلاالت التالية
 لتوحيـد ملنظمة ا  الدويل   رللمعايري الدولية أو الوطنية غري تلك املبينة يف املعيا        إذا كانت مصممة وفقاً       )أ(

  شريطة احلفاظ على مستوى مماثل من األمان؛، ISO 7195: 2005القياسي 
 ٢,٧٦جهاد غري مقبول ضغط اختبار أقـل مـن   إ تتحمل بدون تسريب و حبيثإذا كانت مصممة    و  )ب(

  ؛٢١-٤-٦ يف املبنياباسكال على النحو غمي
 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيـوم، إذا كانـت            ٩ ٠٠٠يف حالة الطرود املصممة الحتواء      و  )ج(

  .)ج(٢-٦-٤-٦الطرود ال تستويف االشتراطات 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
 واالشتراطات املبينة ٢-٤-٦  االشتراطات العامة املبينة يفستويف على النحو الذي يAتصمم الطرود من النوع   ١-٧-٤-٦

  :١٧-٧-٤-٦  إىل٢-٧-٤-٦ك االشتراطات املبينة يف ، وكذل جواً إذا كانت منقولة٣-٤-٦يف 
  . سم١٠مجايل للطرد عن إللبعد اخلارجي ااحلد األدىن لال يقل   ٢-٧-٤-٦



 

251 

ما  ،موبسهولة وتقللكسر ، كاخلتم مثالً، اليت ال تكون قابلة سمات العلى إحدىمل اجلزء اخلارجي للطرد تيش  ٣-٧-٤-٦
  .مل يفتح دليل على أن الطرد  مبثابة، سليمةدامت

، يف ظروف النقل العادية قوىما ختضع له من  قلل  ي ال   أن ُتصمم حبيث   على الطرد    ُتثبَّت مرابط أي   ُيفترض يف   ٤-٧-٤-٦
  . ئحةهذه الال الشتراطات املبينة يفبا على الوفاءالطرد  قدرة من والظروف املفضية إىل حوادث،

 س٤٠º-دى تصميم الطرد درجات حـرارة تتـراوح بـني           فيما يتعلق مبكونات الطرد توضع يف احلسبان ل         ٥-٧-٤-٦
 املواد اليت يصنع منها الطرد احنطاط االهتمام الحتماالت يوىلويوىل االهتمام لدرجات التجمد فيما يتعلق بالسوائل، كما . س٧٠º+و

  .إذا تعرضت لدرجات حرارة معينة
 أو الدولية أو الشتراطات أخرى تقبلـها الـسلطة          تكون تقنيات التصميم والتصنيع مستوفية للمعايري الوطنية        ٦-٧-٤-٦

  .املختصة
 بصورة عرضية أو بضغط ينشأ ا ال ميكن فتحهة قفل ثابتبوسيلةيشتمل التصميم على نظام احتواء يغلق بإحكام   ٧-٧-٤-٦

  .داخل الطرد
   . االحتواءمنظومة اخلاص مكوناً من مكونات شكلميكن أن تعترب املواد املشعة ذات ال  ٨-٧-٤-٦
 قفـل  بوسيلة للغلق بإحكام ةكون قابلجيب أن تشكل وحدة مستقلة عن الطرد، ت االحتواء منظومة تإذا كان   ٩-٧-٤-٦
  . عن أي جزء آخر من الطردة مستقلةثابت
 االحتواء، االحنالل الكيميائي ملنظومة يف تصميم أي عنصر من العناصر املكونة ، يؤخذ يف االعتبار،حيثما أمكن  ١٠-٧-٤-٦
 واالحنالل  ئيةشعاع وكذلك انبعاث الغازات املتولدة عن التفاعالت الكيميا       لإلوائل ولغريها من املواد احلّساسة األخرى بالتعرض        للس

  .شعاعلإلالكيميائي بالتعرض 
 ٦٠ إذا اخنفـض الـضغط احملـيط إىل          احملتوى املـشع للطـرد     على احتجاز    ة االحتواء قادر  تكون منظومة   ١١-٧-٤-٦

  . كيلوباسكال
 الحتجاز أي مواد بوسيلة إغالق  )صمامات التنفيس(تزود مجيع الصمامات باستثناء صمامات ختفيف الضغط   ١٢-٧-٤-٦

  . متسربة من الصمام
 االحتواء بطريقـة متنـع      منظومةشعاعي الذي يطوق أحد مكونات الطرد باعتباره جزءاً من          إليصمم الدرع ا    ١٣-٧-٤-٦

 يشكالن وحدة مستقلة وجـب أن يكـون         ومكوناتهشعاعي  إلوحيثما كان الدرع ا   .  عفوية انفصال هذا املكون عن الدرع بصورة     
  . يف العبوة عن أي هيكل آخرة مستقلة قفل ثابتبوسيلةغالقه بإحكام إل قابالً اإلشعاعيالدرع 

  :دون حدوث ١٥-٤-٦ إذا أخضع لالختبارات املبينة يف القسم ول،يصمم الطرد بطريقة حت  ١٤-٧-٤-٦
  ؛ احملتوى املشّعن أو تشتتفقدا  )أ(
  . لطردلشعاع على أي سطح خارجي إلستوى ااحلد األقصى مليف  يف املائة ٢٠زيادة تتجاوز   )ب(

 درجة  ، يترك فراغ يف أعلى الطرد الستيعاب التغريات يف        ةـ تصميم الطرد املخصص لنقل مواد مشعة سائل       يف  ١٥-٧-٤-٦
  .امللء اتي والتأثريات احلركية ودينامياتحرارة احملتو

   املصممة الحتواء السوائلAالطرود من النوع   
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  :مبا يلي، مادة مشعة سائلة املصممة الحتواء Aلطرود من النوع ، تفي اإضافة إىل ذلك  ١٦-٧-٤-٦
 أعاله إذا أخضع الطرد لالختبـارات       )أ (١٤-٧-٤-٦ املبينة يف    الشروطمبواصفات تليب   أن تكون     )أ(

   ؛١٦-٤-٦املبينة يف 
  :وإما  )ب(

وأن توضع هذه   . مبا يكفي من املواد املاّصة المتصاص ضعفي حجم احملتوى السائل         أن تزّود     `١`
   املواد املاّصة يف موضع مناسب حبيث تالمس السائل يف حال تسربه؛

 بنظام احتواء مؤلف من عناصر احتواء داخلية أولية وخارجية ثانويـة مـصممة              دّوأو أن تز    `٢`
 يف عناصر االحتواء اخلارجية الثانوية حىت        وضمان احتجازه  توى السائل احملكامل   الستيعاب

  .يف حالة تسرب السائل من العناصر الداخلية األولية
   املصممة الحتواء الغازاتAالطرود من النوع     

ا لو أُخضع   فيم 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 أو الغـازات        A من هذا االشتراط الطرود من النوع        تثىنوتس. ١٦-٤-٦ الختبارات املبينة يف  ل الطرد
  . اخلاملة

  B(U)طرود من النوع للاشتراطات   ٨-٤-٦
 ٣-٤-٦ تراطات املبينة يف، واالش٢-٤-٦  حبيث تستويف االشتراطات املبينة يفB(U)تصمم الطرود من النوع   ١-٨-٤-٦

ــها  ــة نقل ــة يف بطريــق اجلــويف حال    يف حمــدد هــو باســتثناء مــا ١٥-٧-٤-٦  إىل٢-٧-٤-٦، واالشــتراطات املبين
  .١٥-٨-٤-٦ إىل ٢-٨-٤-٦ االشتراطات املبينة يف  ذلك، وباإلضافة إىل)أ(١٤-٧-٤-٦
 أن احلـرارة    ٦-٨-٤-٦ و ٥-٨-٤-٦قـرتني   يصمم الطرد بطريقة تضمن يف الظروف احمليطة املبينة يف الف           ٢-٨-٤-٦

 تأثرياً ١٥-٤-٦  على النحو املبني يف االختبارات املبينة يفعاديةاملولدة داخل الطرد من احملتويات املشعة لن تؤثر يف ظلّ ظروف النقل ال
ويوىل اهتمام  . لفترة أسبوع واحد   بشأن االحتواء والتدريع إذا تركت بدون مراقبة         املنطبقة باالشتراطات   ال يفي سيئاً يف الطرد حبيث     

  :حىت ال ترتفع حبيثدرجات احلرارة لخاص 
 فيما لو كانت املـواد      ،غري الترتيب، أو الشكل اهلندسي، أو احلالة الفيزيائية للمحتويات املشعة، أو          ُت  )أ(

، أو  قد تسبب تشوه أو انصهار العلبـة    ،)ةمثل عناصر الوقود املغلف   (املشعة موضوعة يف علبة أو وعاء       
   الوعاء، أو املادة املشعة؛

شعاعي أو  إل احلراري يف مواد التدريع ا      الناتج عن االختالف    من كفاءة التغليف بسبب التمدد     أو ُتقلّل   )ب(
    أو انصهارها؛شققهات

  .الرطوبةخالطتها ع التآكل إذا  ُتسّرأو  )ج(
  يف الظروف احمليطـة املبينـة      س  ٥٠º  للتأثر القابلةح الطرد   ويصمم الطرد حبيث ال تتجاوز درجة حرارة سط         ٣-٨-٤-٦

الطـرد  ، إالّ إذا نقل      س ٥٠º، ويف حالة عدم وجود عازل ال تتجاوز درجة حرارة السطوح القابلة للتأثر يف العبوة                ٥-٨-٤-٦يف  
  . االستخدام احلصريمبوجب

القـصوى ألي  رارة  احلدرجة  يف  جيب  ،  اًالطرود املنقولة جو  بشأن   ١-٣-٤-٦استثناء االشتراطات املبينة يف     ب  ٤-٨-٤-٦
يف  غيـاب إشـعاع الـشمس،     يف  س  ٨٥º  ال تتجاوز   أن  االستخدام احلصري   أثناء النقل مبوجب   مكشوف للنفاذ لطرد  اح  وسطمن  
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وتؤخذ يف االعتبار احلواجز أو السواتر املتوخاة حلماية األشخاص دون احلاجة إىل إخـضاع              . ٥-٨-٤-٦الظروف احمليطة املبينة يف     
  .أو السواتر ألي اختباراحلواجز 

  .س٣٨ºاحلرارة احمليطة تكون 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 

   ساعة يف اليوم١٢دة التعرض ألشعة الشمس مل  شكل السطح ومكان وجوده  احلالة
  )٢م/واط(

  صفر  السطوح التحتانية -  املنقولة أفقياًنبسطةالسطوح 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 اجملاورةمنديل استخدام دالة جيبية باعتماد معامل امتصاص وإمهال تأثري االنعكاس احملتمل ميكن كب  )أ(  

 ٣-١٧-٤-٦يصمم الطرد املزود بوقاية حرارية على النحو الذي يفي باشتراطات االختبار احلراري املبينة يف                 ٧-٨-٤-٦
 )ب (٢-١٧-٤-٦ ، أو )ب( و )أ (٢-١٧-٤-٦ و ١٥-٤-٦ يف   ددة احمل الطرد لالختبارات أُخِضع  حبيث تظل هذه الوقاية فعالة إذا       

وال يبطل مفعول هذه الوقاية على السطح اخلارجي للطرد بسبب التمزيق، أو القطع، أو االنزالق، أو اخلدش                 . حسبما ينطبق  ،)ج(و
  .أو خشونة املناولة

  : لو أخضعيث إنهيصمم الطرد حب  ٨-٨-٤-٦
ــاوز     من فقدان احملتويات املشعة إىللقلّل ١٥-٤-٦ لالختبارات املبينة يف  )أ( ــا ال يتج ٦-١٠م

A2  يف
  الساعة؛ 

، ٤-١٧-٤-٦ و٣-١٧-٤-٦ و)ب (٢-١٧-٤-٦، و١-١٧-٤-٦ يف ددةلالختبــارات احملــو  )ب(
  : يفالواردةباإلضافة إىل االختبارات 

 مجاليـة اإل كثافته   جاوز كغ وال تت   ٥٠٠، إذا كانت كتلة الطرد ال تتجاوز        )ج (٢-١٧-٤-٦  `١`
 أكرب من مقدرة على أساس األبعاد اخلارجية، وعندما ال تكون حمتوياته املشعة            ٣م/كغ ١ ٠٠٠
١ ٠٠٠A2مواد مشعة ذات شكل خاص؛    

  ؛ كافة الطرود األخرىيف حالة ،)أ (٢-١٧-٤-٦ يف أو  `٢`
  :االشتراطات التاليةب لوىف

اع على بعد متر واحد من سطح الطـرد         شعإلأن حيتفظ بالتدريع الكايف ليضمن عدم جتاوز مستوى ا          •
  الحتوائها؛ أقصى حد من احملتويات املشعة اليت صمم على ساعة عندما حيتوي الطرد/ي سيفرتل م١٠

 ٨٥-الكريبتون   غازل ١٠A2 ىل حد أقصاه  إ ، أسبوع واحد  طيلة  املستمر حملتويات املشعة ا فقدان   قيدأن ي و  •
  . ة األخرىلكافة النويدات املشع A2  قيمةوال يتجاوز
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 ٦-٢-٢-٧-٢  إىل ٤-٢-٢-٧-٢تنطبق األحكام املبينة يف      املختلفة من النويدات املشعة     خماليط توجدوحيثما    
 الفقـرة ويف احلالة املبينـة يف  . A2 أمثال ١٠ تساوي A2 (i)ة من ـدام قيمة فعالـ استخ٨٥- ميكن يف حالة غاز الكريبتونباستثناء أنه

  .٢-١-٩-١-٤ التلوث اخلارجي املبينة يف دلتقدير حدويراعي ا،  أعاله)أ(الفرعية 
منظومـة   حبيث ال حيدث متـزق يف  105A2 شعاعيإليصمم الطرد املخصص حملتويات مشعة يتجاوز نشاطها ا     ٩-٨-٤-٦

  .١٨-٤-٦ املعزز املبني يف  غمره باملاء االختباراالحتواء لو أخضع الختبار
 نظـام تربيـد     وال بوجود وجود مرشحات   بشعاعي املسموح هبا    إلق النشاط ا   االمتثال حلدود انطال   ُيرهتَنال    ١٠-٨-٤-٦

  . ميكانيكي
 يكون من شأنه إطالق مواد مـشعة إىل         ، االحتواء منظومة لتخفيف الضغط عن     جهازال يشتمل الطرد على       ١١-٨-٤-٦

  .١٧-٤-٦ و١٥-٤-٦ يف ددةالبيئة يف ظل الظروف السائدة يف االختبارات احمل
 جيعله  ضاراً  الطرد تأثرياً  يف قد تؤثر    قيماً االحتواء   منظومة يف   الجهادعى يف تصميم الطرد أال يبلغ مستوى ا       يرا  ١٢-٨-٤-٦

 حتت تأثري أقصى ضـغط      وهو ١٧-٤-٦ و ١٥-٤-٦ يف   ددةالختبارات احمل ل خضعإذا أُ الشروط املنطبقة، وذلك    ب الوفاء  عن قاصرا
  .تشغيل عادي

  . كيلوباسكال٧٠٠  مقدارهل عادي يف الطرد ضغطا قياسياًال يتجاوز أقصى ضغط تشغي  ١٣-٨-٤-٦
 تضاف إىل املواد املـشعة      عناصرمواد مشعة منخفضة التشتت حبيث ال يكون ألي         على  يصمم الطرد احملتوي      ١٤-٨-٤-٦

  . املشعة املنخفضة التشتت أداء املواديف أي تأثري ضار عبوةمن املكونات الداخلية للأي  منها أو ال تعترب جزءاًاليت املنخفضة التشتت 
  .س٣٨º+ وس٤٠º-تراوح بني ت مدى درجات حرارة حميطةيصمم الطرد حبيث يتناسب مع   ١٥-٨-٤-٦
  B(M)طرود من النوع لل اشتراطات  ٩-٤-٦
، باستثناء  ١-٨-٤-٦  املوصوفة يف  B(U) الشروط الالزمة للطرود من النوع       B(M) الطرود من النوع     تستويف  ١-٩-٤-٦

   تلـك املبينـة     غـري الطرود املزمع نقلها داخل بلد معني أو فيما بني بلدان معينة فحسب، جيوز افتراض ظروف أخرى                  حالةأنه يف   
.  أعاله، مبوافقة السلطات املختصة يف هذه البلـدان        ١٥-٨-٤-٦ إىل   ٩-٨-٤-٦ و ٦-٨-٤-٦ و ٥-٨-٤-٦ و ٥-٧-٤-٦يف  

  .١٥-٨-٤-٦ إىل ٩-٨-٤-٦ املوصوفة يف B(U)الالزمة لطرود النوع  الشروط ومع ذلك، تستوىف بالقدر الذي ميكن حتقيقه عملياً
 املختصة  السلطات بصورة متقطعة أثناء نقلها، شريطة أن تقبل         B(M)لطرود من النوع    ميكن السماح بتنفيس ل     ٢-٩-٤-٦

  .نفيسذات الصلة الضوابط التشغيلية املتعلقة بالت
  (C)طرود من النوع لل اشتراطات  ١٠-٤-٦
  الـواردة  تلـك   ، و ٣-٤-٦ و ٢-٤-٦ يف   بينة امل على النحو الذي يستويف االشتراطات    ) C( طرود النوع    صممت  ١-١٠-٤-٦

-٨-٤-٦ إىل ٢-٨-٤-٦  يفاالشتراطات احملددةيستويف و، )أ (١٤-٧-٤-٦ يف ورد، باستثناء ما    ١٥-٧-٤-٦ إىل   ٢-٧-٤-٦يف  
  .٤-١٠-٤-٦ إىل ٢-١٠-٤-٦يف ردة الواباإلضافة إىل ذلك االشتراطات، و١٥-٨-٤-٦ إىل ١٠-٨-٤-٦ و٦
  )ب (٨-٨-٤-٦ لالختبـارات الـواردة يف       املطلوبـة عـايري التقـدير      الوفـاء مب   درة على كون للطرد ق  ت  ٢-١٠-٤-٦
. يف احلالة الثابتةس ٣٨ºودرجة حرارة تبلغ ) كلفن.م/( واط٠,٣٣  قيمتها بعد طمرها يف بيئة حتددها موصلية حرارية١٢-٨-٤-٦و

، وأن يكون الطرد عند أقصى ضغط تشغيل عادي، وتكون األولية للتقييم أن يظل أي عزل حراري للطرد سليماًويفترض يف الشروط 
  .س٣٨ºدرجة احلرارة احمليطة 
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  : ملا يلي،عند أقصى ضغط تشغيل عاديأُخِضع، وهو ، إذا  تصميما جيعلهالطرديصمم   ٣-١٠-٤-٦
٦-١٠ احملتويات املشعة إىل  د فقدان   ، يقيِّ ١٥-٤-٦االختبارات املوصوفة يف      )أ(

A2      يف الـساعة كحـد
  أقصى؛

  : التاليةاالشتراطات يستويف، ١-٢٠-٤-٦واالختبارات املتتالية الواردة يف   )ب(
 متر واحد شعاع على مسافة    إلتفظ بدرجة كافية من التدريع تكفل أال يتجاوز مستوى ا         حيأن    `١`

  مشعة صمم الطرد الحتوائها؛ أكرب كمية موادساعة مع / ملي سيفرت١٠من سطح الطرد 
 كحد  ٨٥- للكربتون ١٠A2 يف مدة أسبوع للمحتويات املشعة إىل        املستمّرد الفقدان   وأن يقيّ   `٢`

  . جلميع النويدات املشعة األخرى كحد أقصىA2أقصى، و
   إىل ٤- ٢- ٢- ٧- ٢، تنطبق األحكـام الـواردة يف        خمتلفةليط من نويدات مشعة     اخمويف حالة وجود      

ويف احلالة املبينة يف . ١٠A2تساوي  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( الفقرة الفرعية

  اختبار الغمر املائي املعـزز املوصـوف   جراء إ االحتواء على أثر    منظومةيصمم الطرد حبيث ال حيدث متزق يف          ٤-١٠-٤-٦
  .١٨-٤-٦يف 
  يةانشطارمواد على لطرود اليت حتتوي لات اشتراط  ١١-٤-٦
  :تراعى يف نقل املواد االنشطارية االعتبارات التالية  ١-١١-٤-٦

 ة أثناء ظروف النقل العادية واملفضية إىل حوادث؛ وتؤخذ بعني االعتبار          يأن حتتفظ باحلالة دون احلرج      )أ(
  :حاالت الطوارئ التالية على وجه اخلصوص

  تسرب املاء إىل الطرود أو منها؛  `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`
  لطرود يف املاء أو طمرها يف الثلج؛غمر او  `٥`
  التغريات يف درجات احلرارة؛و  `٦`

  : الشروطتستويفوأن   )ب(
   ؛مواد انشطاريةلطرود اليت حتتوي على  بشأن ا٢-٧-٤-٦الواردة يف   `١`
   تتصل باخلواص املشعة للمواد؛الالئحةيف مواضع أخرى من هذه واردة الو  `٢`
  .٢-١١-٤-٦ ، ما مل تكن مستثناة مبوجب١٢-١١-٤-٦ إىل ٣-١١-٤-٦ يف واردةوال  `٣`

من شرط نقلـها يف      ٥-٣-٢-٧-٢الواردة يف    )د(إىل  ) أ(تستثىن املواد االنشطارية اليت تفي بأحد األحكام          ٢-١١-٤-٦
طبق على  واليت تنالالئحةهذه   األخرى املبينة يفاالشتراطات باإلضافة إىل ١٢-١١-٤-٦ إىل ٣-١١-٤-٦طرود ميتثل فيها ألحكام 

  .وال يسمح إال بنوع واحد من االستثناءات لكل شحنة. املواد االنشطارية
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، أو الكتلة أو التركيز، أو نسبة التهدئـة أو          يرائإذا مل يعرف الشكل الكيميائي أو الفيزيائي، أو التكوين النظ           ٣-١١-٤-٦
 بافتراض أن قيمة كل عامل غري       ١٢-١١-٤-٦ى  ـ إل ٧-١١-٤-٦ الواردة يف    مالكثافة، أو الصورة اهلندسية، جترى عمليات التقيي      

  .تسق مع األوضاع والضوابط املعروفة يف عمليات التقييم هذهتمعروف هي القيمة اليت توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات 
 إىل  ١٢-١١-٤-٦ إىل   ٧-١١-٤-٦ع، تستند عمليات التقيـيم الـواردة يف         يف حالة الوقود النووي املشعَّ      ٤-١١-٤-٦

  :ري يثبت توافر العناصر التالية فيهائ نظتكوين
  اإلشعاعي؛ أقصى مضاعفة للنيوترونات أثناء التاريخ   )أ(
وبعد التشعيع ولكن يف وقت سابق علـى        . تقدير معتدل ملضاعفة النيوترونات بغرض تقييم الطرد      أو    )ب(

  .ريائالشحن، جيرى قياس للتأكد من اعتدال التكوين النظ
  :، أن١٥-٤-٦، بعد اجتيازه االختبارات املوصوفة يف الطرد يكون من شأن  ٥-١١-٤-٦

   سم على األقل؛١٠يصون األبعاد اخلارجية اإلمجالية للطرد حىت   )أ(
  . سم١٠دون دخول مكعب طوله وحيول   )ب(

، ما مل حتدد    س٣٨º+ و س٤٠º-تراوح بني   ت مدى درجات حرارة حميطة   يراعى يف تصميم الطرد أن يناسب         ٦-١١-٤-٦
  .ة املختصة مواصفات أخرى يف شهادة اعتماد تصميم الطردالسلط

يف حالة الطرد املعزول يفترض أن املاء ميكن أن يتسرب إىل مجيع املساحات الفارغة يف الطرد أو منه، مبـا يف                       ٧-١١-٤-٦
ملاء على هذا النحو إىل      للحيلولة دون تسرب ا     خاصة عناصر أنه إذا كان التصميم يشمل       غري.  االحتواء منظومةذلك الفراغات داخل    

وتشمل . مساحات فارغة معينة أو منها، حىت وإن جنم ذلك عن خطأ، جيوز افتراض عدم وجود تسرب يتعلق بتلك املساحات الفارغة
  : اخلاصة ما يليالعناصر

خـضع الطـرد    أُ، إذا    للمـاء  ني مـانع  جيدة املعيار، يبقى اثنان منها على األقل       متعددة    ماء حواجز  )أ(
 لعبـوات  اجلودة يف صـنع ا     مراقبة، ودرجة عالية من     )ب (١٢-١١-٤-٦ارات املوصوفة يف    لالختب

  وصيانتها وإصالحها، واختبارات جترى للتثبت من إغالق كل طرد قبل كل شحن؛
 ٢٣٥-، حبد أقصى للتخـصيب بـاليورانيوم  سادس فلوريد اليورانيوماحملتوية فقط على   لطرودا  يف أو  )ب(

  :ائة يف امل٥بنسبة كتلية 
، أنه ال يوجد  تالمس مادي       )ب (١٢-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف    ب اليت يثبت    الطرود  `١`

فيها بني الصمام وأي مكون آخر يف الغالف إال يف نقطة االرتباط األصلية، واليت يثبت فيهـا                 
  ، أن الصمامات تظل مانعة للتسرب؛٣-١٧-٤-٦االختبار املوصوف يف ب، أيضاً

 وصيانتها وإصالحها، تواكبها اختبارات للتثبت صنع العبوات اجلودة يف اقبةة من مرودرجة عالي  `٢`
  .من إغالق كل طرد قبل كل شحن

 أكرب قـد    كمية سم من املاء أو أي       ٢٠ عن كثب مبا ال يقل عن        االحتباس تنعكس فعالية منظومة  يفترض أن     ٨-١١-٤-٦
 منظومة، أن )ب (١٢-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف ، بثباتاإلأنه إذا ما أمكن غري .  على حنو إضايفبالعبوة املادة احمليطة اتوفره

  .)ج (٩-١١-٤-٦يف   سم٢٠قل عن تلطرد ال ا ة من قريبكمية ماء جيوز افتراض وجود ،العبوةبقى داخل ت االحتباس
 ظروف  ويف ظل  ٨-١١-٤-٦ و ٧-١١-٤-٦دون احلرجية مبوجب شروط الفقرتني      يف احلالة   يكون الطرد     ٩-١١-٤-٦

  :تسق مع ما يليوتالطرد اليت ينجم عنها أقصى مضاعفة للنيوترونات 
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  ؛)دون حوادث( عاديةظروف النقل ال  )أ(
  ؛)ب (١١-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف   )ب(
  .)ب (١٢-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف   )ج(

  :يف حالة الطرود املزمع نقلها جواً  ١٠-١١-٤-٦
املتعلقة بالطرود من النـوع     ارات  ـاحلرجية يف ظل ظروف تتسق مع االختب      احلالة   يكون الطرد دون    )أ(

)C (سم من املاء   ٢٠ ال يقل عن      لفعالية املنظومة  ، بافتراض وجود انعكاس   ١-٢٠-٤-٦ يف   املبينة ، 
  ولكن مع عدم وجود تسرب داخلي للماء؛

 ٧-١١-٤-٦ اخلاصة الواردة يف     العناصربشأن   التفاوت   ُيقدَّر، ال   ٩-١١-٤-٦ يف   املذكوريف التقييم     )ب(
املتعلقة بالطرود مـن    إال إذا منع تسرب املاء إىل املساحات الفارغة أو منها، على أثر إجراء االختبارات               

  .٣-١٩-٤-٦  اختبار تسرب املاء املبني يفوالحقا، ١-٢٠-٤-٦ يف املبينة) C(النوع 
 الترتيـب رجية فيما يتعلق بظروف   احل دون   ،"N"سة أضعاف    مخ  طرود، عددها  ، حبيث تكون  "N"يشتق رقم     ١١-١١-٤-٦

  :تسق مع الشروط التاليةت للنيوترونات ةوفر أقصى مضاعفت اليت ،والطرود
ما بوجود د على مجيع اجلوانب و الطرتنعكس فعالية ترتيبال يوضع شيء فيما بني الطرود، وأن أ  )أ(

   سم من املاء؛٢٠ال يقل عن 
  .١٥-٤-٦ة يف دد هي وضعها املقدر أو الذي يثبت إذا اجتازت االختبارات احملوتكون حالة الطرود  )ب(

 الترتيـب رجية فيما يتعلق بظروف     احل دون   ،"N "يساوي مرتني   طرود، عددها  حبيث تكون " N"يشتق رقم     ١٢-١١-٤-٦
  :تسق مع الشروط التاليةت اليت توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات ،والطرود

بوجود د على مجيع اجلوانب     و الطر  فعالية ترتيب  جينية فيما بني الطرود، وانعكاس    درويالتهدئة اهل   )أ(
   سم من املاء؛٢٠ما ال يقل عن 

  :، متبوعة بأكثر االختبارات التالية تقييدا١٥ً-٤-٦ يف ددةواالختبارات احمل  )ب(
  بشأن الطرود اليت ال    )ج (٢-١٧-٤-٦ أو يف ،  )ب (٢-١٧-٤-٦ يف   ددةاالختبارات احمل   `١`

 مقدرة على أسـاس     ٣م/ كغ ١ ٠٠٠ كثافتها اإلمجالية    تتجاوزوال    كغ ٥٠٠ كتلتها   تتجاوز
 بشأن مجيع الطرود األخرى؛ متبوعـة باالختبـار   )أ (٢-١٧-٤-٦ يفاألبعاد اخلارجية، أو  

   ؛٣-١٩-٤-٦ إىل ١-١٩-٤-٦ة يف دد وتستكمل باالختبارات احمل٣-١٧-٤-٦ يف دداحمل
   ؛٤-١٧-٤-٦  يفدد االختبار احملأو  `٢`

ة يف دد االحتواء على أثر االختبارات احملمنظومة خارج أي جزء من املادة االنشطارية بتسرُّيف حالة و  )ج(
 املـادة  وُترتَّب من كل طرد يف املصفوفة    تسرب، يفترض أن املادة االنشطارية ت     )ب (١٢-١١-٤-٦

إىل أقصى مضاعفة للنيوترونـات مـع        للشكل ونسبة التهدئة اللذين يؤديان       االنشطارية برمتها وفقاً  
  . سم من املاء٢٠ما ال يقل عن بوجود   لفعالية هذا الترتيبانعكاس قريب
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 ٥٠ للطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية بقسمة الرقم          (CSI)يتم احلصول على مؤشر أمان احلالة احلرجية          ١٣-١١-٤-٦
وقد تكون قيمة مؤشر أمان احلالة . (CSI = 50/N) ١٢-١١-٤-٦ و١١-١١-٤-٦ املستمدتني من Nعلى القيمة األقل من قيميت 

  ).  كلتا احلالتني يف تكون فعلياً ال متناهيةNأي أن (احلرجية صفراً شريطة أن يكون عدد غري حمدود من الطرود دون احلالة احلرجية 
   وإثبات االمتثال عملياًإجراءات االختبار  ١٢-٤-٦
ــتم إ  ١-١٢-٤-٦ ــاتي ــال ثب ــاً ع االمتث ــة يف ملي ــايري األداء املطلوب    ٤-١-٣-٢-٧-٢ و٣-١-٣-٢-٧-٢ملع
 بـأي مـن     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 منهااألساليب الواردة أدناه أو 
موعة الثالثـة   إجراء اختبارات باستخدام عينات متثل املواد ذات النشاط النوعي املنخفض من اجمل             )أ(

LSA-III     أو املواد   ) أو الكبسوالت  امدةاملواد املشعة اجل  ( اخلاص   شكل، أو املواد املشعة ذات ال ،
، حتاكى فيها حمتويـات     العبوةاملشعة املنخفضة التشتت، أو باستخدام مناذج أولية أو عينات من           

يات املشعة بأقرب درجة ميكن      االختبارات املدى املتوقع للمحتو    العبوة اليت جترى عليها    أو   العينة
  لنقل؛لقدم امل على النحو ا املزمع اختبارمهعبوة، ويعد النموذج اإليضاحي أو الاًبلوغها عملي

   الوافية السابقة ذات الطبيعة املماثلة بالقدر الكايف؛حاالت اإلثباتالرجوع إىل   )ب(
 املهمة فيما يتعلق بالصنف قيـد        ذات نسب مالئمة تشمل اخلواص     عيناتإجراء اختبارات باستخدام      )ج(

وعند استخدام  . البحث إذا أوضحت اخلربة اهلندسية مالءمة نتائج هذه االختبارات ألغراض التصميم          
 أو قضيب االختـراق  ، تؤخذ يف االعتبار ضرورة تعديل بعض ضوابط االختبار، مثل قطر            عينة قياسية 

  محل االنضغاط؛
 موثوق هبـا أو     والبارامتراتفق بوجه عام على أن اإلجراءات       ، إذا اتُّ  الرأي املقنع التقدير احلسايب، أو      )د(

  .معتدلة
بعد إخضاع النموذج اإليضاحي أو النموذج األويل أو العينة لالختبارات، تستخدم األساليب املالئمـة                ٢- ١٢- ٤- ٦

 ٣-١-٣-٢-٧-٢األداء والقبول احملـددة يف  للتقييـم بغية التأكد من أن اشتراطات إجراءات االختبار قد استوفيت مبا ميتثل ملعايري          
   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(
  العيوب يف الصناعة؛و  )ب(
  ؛االحنطاطالتآكل أو غريه من صور و  )ج(
  .وتشوه املعامل  )د(
 حىت تتسىن اإلحالة    للعينة بوضوح كما حتدد املعامل اخلارجية     .  بوضوح طرد احتواء ال  منظومةحتدد مواصفات   و  

  .ه العينةببساطة ووضوح إىل أي جزء من هذ
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  احلرجيةاحلالة دريع وتقدير أمان  االحتواء والتمنظومةاختبار 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 املـدى   سليما بعد االختبـار      وتدريعه  للطرد املختَبر  االحتواءبقي كل من منظومة     حيدد ما إذا    و  )ب(

  ؛١١-٤-٦ إىل ٢-٤-٦وب يف املطل
ضات والشروط املستخدمة يف    ارتفمواد انشطارية، ما إذا كانت اال     على  يف الطرود اليت حتتوي     حيدد،  و  )ج(

  . لطرد أو أكثر صحيحة١٣-١١-٤-٦إىل  ١-١١-٤-٦التقييمات املطلوبة مبقتضى 
  اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط  ١٤-٤-٦

  ) أ (٥-٣-٣-٢-٧-٢ة يف ددتخدم يف اختبــارات الــسقوط، احملــيراعــى يف اختيــار اهلــدف املــس  
، أن يكون سطحاً أفقياً من خصائصه أن أي زيـادة يف مقاومتـه           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 تلإلزاحة أو التشوه عندما 
   ظروف النقل العاديةحتّمل على لياً عم القدرةثباتاختبار إل  ١٥-٤-٦
. ، واختبار التنضيد، واختبار االختراقاحلّر السقوط املاء، واختبار رذاذاختبار : تتمثل هذه االختبارات فيما يلي  ١-١٥-٤-٦

.  املـاء  رذاذار  ، واختبار التنضيد، واختبار االختراق، ويسبقها يف كل حالة اختب         احلّر السقوط من الطرد الختبار     عيناتويتم إخضاع   
  .٢-١٥-٤-٦ يف كل االختبارات، شريطة استيفاء الشروط الواردة يف ة واحدعينةوجيوز استخدام 

 املاء واالختبار الذي يليه حبيث يكون املاء قد رذاذيراعى أن حتدد الفترة الزمنية الفاصلة بني االنتهاء من اختبار   ٢-١٥-٤-٦
وما مل يكن هناك دليل يثبت العكس، يفترض أن هـذه  . جفافا ذا قيمة العينة اخلارجي من نفذ إىل احلد األقصى، دون أن جيف اجلزء     

  رشجرى إذا ، فترة زمنية فاصلةُتتركال  أنه غري.  املاء من أربعة اجتاهات يف وقت واحدذاذررش الفترة الفاصلة هي ساعتان إذا ما مت 
  .عاقب املاء يف كل اجتاه من االجتاهات األربعة على الترذاذ
 سم يف الساعة    ٥ باملاء حياكي التعرض لسقوط املطر مبعدل        ذاذ الختبار ر  العينةيتم إخضاع   :  املاء ذاذاختبار ر   ٣-١٥-٤-٦

  .تقريباً ملدة ساعة على األقل
 فيمـا يتعلـق     بأشد عطـب  يصاب   يرجح فيه أن     حبيث على اهلدف    العينةيتم إسقاط   : احلّر السقوطاختبار    ٤-١٥-٤-٦

  .مان املزمع اختبارهامبقومات األ
 عن املسافة املبينة    هدف إىل السطح العلوي لل    من العينة ال يقل ارتفاع اإلسقاط إذا قيس من أدىن نقطة            )أ(

  ؛١٤-٤-٦ باملواصفات املبينة يف دفكون اهليو.  بشأن الكتلة املنطبقة٤-١٥-٤-٦يف اجلدول 
ض عرَّت كغ، ٥٠ال تتجاوز كتلتها وفي أو اخلشب لياليف حالة الطرود املستطيلة املصنوعة من الكرتون   )ب(

   م؛٠,٣ على كل زاوية من ارتفاع حّر إلسقاط ة منفصلعينة
 عينـة 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 ةمنفصل
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   احملددة الختبار الطرود يف ظروف النقل العاديةاحلّرمسافة السقوط : ٤-١٥-٤-٦جلدول ا
  )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

 ٢٤، ملـدة  العينةض عّرت، تنضيدها من العوامل الفعلية اليت حتول دون     العبوةما مل يكن شكل     : ر التنضيد اختبا  ٥-١٥-٤-٦
  : التالينيالوزننيساعة، حلمل ضاغط يساوي أكرب 

  ؛ الوزن األقصى للطرد أضعاف ٥ وزن إمجايل يساوي  )أ(
  .رأسيللسقوط الد  كيلوباسكال مضروباً يف املساحة املعرضة من الطر١٣  لمكافئزن وو  )ب(
يرتكـز   ، على أن يكون أحدمها هو القاعدة اليتالعينةويوضع احلمل بصورة متماثلة على جانبني متقابلني من          

  . عادةعليها الطرد
  . ال يتحرك بدرجة كبرية أثناء إجراء االختبارومنبسط على سطح أفقي صلب العينةوضع ت: اختبار االختراق  ٦-١٥-٤-٦

كغ ويوجه حىت يسقط مبحـوره        ٦ سم طرفه نصف كروي وكتلته       ٣,٢ب قطره   يتم إسقاط قضي    )أ(
 االحتواء إذا اخترق مبنظومة صطدم، حبيث يمن العينةالطويل يف وضع رأسي، على مركز أضعف جزء      

  وال يصاب القضيب بتشوه كبري نتيجة إجراء االختبار؛.  بدرجة كافيةا متوغالً فيهعينةال
قضيب إذا قيس من طرفه األدىن إىل نقطة الصدم املستهدفة على السطح العلوي يكون ارتفاع إسقاط ال  )ب(

  .م ١ هو للعينة
  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 مـن                عينة أو عينات   ُتخَضع  
  . لالختبار األشدة واحدعينة ُتخَضع، ويف هذه احلالة بالعينة املعنية فيما يتعلق اآلخر

ُيعطَب حمتواهـا أشـد      يف االجتاه الذي يرجح فيه أن      على اهلدف    العينة ُتسقط: احلّراختبار السقوط     )أ(
. م ٩ لهدف هول إىل السطح العلوي العينةويكون ارتفاع اإلسقاط إذا قيس من أدىن جزء من . العطب

  ؛١٤-٤-٦ويكون اهلدف باملواصفات املبينة يف 
، باستثناء أنه جيب زيـادة ارتفـاع        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  م١,٧اإلسقاط إىل 
  وادث يف النقلحتّمل ظروف احلعلى عملياً اختبارات إلثبات القدرة   ١٧-٤-٦
، بـنفس  ٣-١٧-٤-٦ و ٢-١٧-٤-٦  يف ددة النامجة عن االختبارات احمل    املتراكمـة للتأثريات   العينة ُتخَضع  ١-١٧-٤-٦

 الغمر املائي على النحو )اختبارات( اختبار )تأثريات( لتأثري ة منفصلعينةإما و العينة ه إما هذُتخَضعوعقب هذه االختبارات،   . الترتيب
  .يف حالة انطباقها ١٨-٤-٦و ،٤-١٧-٤-٦ يف دداحمل
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عينة ملـرات   ضع كل   ختو.  خمتلفة يتألف االختبار امليكانيكي من ثالثة اختبارات سقوط         :االختبار امليكانيكي   ٢-١٧-٤-٦
إلسقاط حبيـث   ملرات ا  عينةعرض به ال  توحيدد الترتيب الذي    . ١٢-١١-٤-٦ أو   ٨-٨-٤-٦ يف   ددا هو حم  حسبماملنطبقة  االسقاط  

  . يف االختبار احلراري التايلأعظم عطب يفضي إىل العطب، عند االنتهاء من االختبار امليكانيكي، بقدر من ت قد أصيبالعينةكون ت
، بأشـد عطـب   صاب  ت يف االجتاه الذي يرجح فيه أن      على اهلدف    العينة ُتسقَطاإلسقاط األول،    يف  )أ(

ويكون . م ٩ السطح العلوي للهدف هو       إىل من العينة ويكون ارتفاع السقوط إذا قيس من أدىن نقطة         
  ؛١٤-٤-٦اهلدف مستوفياً للمواصفات املبينة يف 

على قضيب مثبت   بأشد عطب   صاب  يف االجتاه الذي يرجح فيه أن ت       العينة ُتسقَطاإلسقاط الثاين،    يف  )ب(
 عينـة من الويكون ارتفاع اإلسقاط إذا قيس من نقطة الصدم املستهدفة          . دياً على اهلدف بإحكام   عمو

ه ـويراعى أن يكون القضيب من الفوالذ الطري املصمت ول        . م ١إىل السطح العلوي للقضيب هي      
كان استعمال قضبب أطول يـسفر   إذاإال  سم ٢٠وطوله سم ) ٠,٥±  ١٥,٠(مقطع دائري، قطره   

ويكون الطـرف   . أعظم إعطاب ، ففي هذه احلالة يستخدم قضيب يكفي طوله إلحداث          عن إعطاب 
ويراعى أن يكون . مم ٦ حبيث ال يتجاوز نصف قطره حافتهضيب مسطحاً وأفقياً مع صقل األعلى للق

  ؛١٤-٤-٦ يـة فـ للمواصفات املبيناًاهلدف املثبت عليه القضيب مستوفي
يف االجتاه   على اهلدف    عينة ديناميي عن طريق وضع ال     سحق الختبار   العينة ُتخَضع الثالث،    اإلسقاط يف  )ج(

. عينةم على ال   ٩من ارتفاع     كغ ٥٠٠ نتيجة إسقاط كتلة وزهنا      طاهبا أشد عطب   انع الذي يرجح فيه  
ُتسقط وهي يف   م   ١م يف    ١هذه الكتلة عبارة عن لوح من الفوالذ الطري املصمت مساحته           تكون  و

ويراعـى أن  . من العينة نقطة أعلىويقاس ارتفاع اإلسقاط من اجلانب السفلي للوح إىل     . أفقيوضع  
  .١٤-٤-٦ وارد يف ا هو ملاً مطابقالعينةرتكز عليه ت ذيدف الكون اهلي

 رهنـاً   س،٣٨º يف ظروف تبلغ فيها درجة احلرارة احمليطـة          للعّينة التوازن احلراري    ُيحقَّق :االختبار احلراري   ٣-١٧-٤-٦
ية يف الطرد من احملتويـات       ورهناً باملعدل األقصى لتولد احلرارة الداخل      ٦-٨-٤-٦املبينة يف اجلدول      الشمس ةشعألالتعّرض  بشروط  

، باختالف قيم أي من هذه الضوابط قبل االختبار وأثناءه، شريطة أن تؤخذ يف االعتبار               لبديبشكل  ويسمح،  . املشعة طبقاً للتصميم  
  . يف التقييم الالحق الستجابة الطردعلى النحو الواجب

  :دئذ مما يلينيتألف االختبار احلراري ع  
 من وقود حراري دقيقة لبيئة حرارية توفر تدفقاً حرارياً مساوياً على األقل لدفق ٣٠ ملدة العينةتعريض   )أ(

هوائي يف ظروف حميطة ساكنة بدرجة تكفي إلعطاء معامل متوسط أدىن لقدرة ابتعاث             /هدروكربوين
، حبيث تغمر النموذج متاماً، مع قـدرة  س٨٠٠º ودرجة حرارة متوسطة ال تقل عن ٠,٩اللهب يبلغ   

، للحـرارة احملـددة    أو القيمة اليت قد يثبت توفرها يف الطرد إذا تعرض            ٠,٨طحية تبلغ   سامتصاص  
  ؛ ذلكيعقبو

 املبينة يف اجلدول ألشعة الشمس  التعّرض، رهناً بشروطس٣٨º لدرجة حرارة حميطة تبلغ عينةتعريض ال  )ب(
ت املشعة طبقاً للتصميم    ، ورهناً بأقصى معدل لتولد احلرارة الداخلية يف الطرد من احملتويا          ٦-٨-٤-٦

أو تقترب من ظـروف  / تتناقص يف كل موضع وعينةلفترة تكفي للتأكد من أن درجات احلرارة يف ال      
، بتباين قيم أي من هذه الضوابط عقب وقف التـسخني،           بشكل بديل ويسمح،  . احلالة الثابتة األولية  

  . الستجابة الطرد يف التقييم الالحقعلى النحو الواجبشريطة أن تؤخذ يف االعتبار 
يراعى أثناء االختبار وبعده أال يتم تربيد النموذج اإليضاحي بوسائل اصطناعية، ويسمح ألي احتراق حيدث               و  

  . بأن يأخذ جمراه الطبيعيعينةيف مواد ال
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 وضـع الم ملدة مثاين ساعات على األقـل يف          ١٥ حتت ضغط ماء ال يقل عن        العينةغمر  ت :اختبار الغمر املائي    ٤-١٧-٤-٦
 كيلوباسكال استيفاء هلـذه     ١٥٠ اخلارجي عن    املانومتري، يراعى أال يقل الضغط      اإلثبات العملي وألغراض  . أشد عطب املفضي إىل   

  .الشروط
د من وطرال و A2105 أكثر من     على  من الطرود اليت حتتوي    B(M) و B(U)اختبار الغمر املائي املعزز للنوعني        ١٨-٤-٦

  )C(النوع 
وألغـراض  . م ملدة ساعة على األقل     ٢٠٠ حتت ضغط ماء ال يقل عن        العينةغمر  ت :ائي املعزز اختبار الغمر امل    

  . استيفاء هلذه الشروط ميغاباسكال٢ اخلارجي عن املانومتري، يراعى أال يقل الضغط اإلثبات العملي
  مواد انشطاريةعلى  اليت حتتوي طرودللاختبار تسرب املاء   ١٩-٤-٦
 تفاعلية، وذلك   أشدختبار الطرود اليت افترض تسرب املاء إليها أو منها إىل احلد الذي ينجم عنه                من اال  تستثىن  ١-١٩-٤-٦

  .١٢-١١-٤-٦ إىل ٧-١١-٤-٦ألغراض التقييم مبوجب 
 ٢-١٧-٤-٦ لالختبارات الـواردة يف      إخضاعها الختبار تسرب املاء املذكور أدناه، يتم        العينة إخضاعقبل    ٢-١٩-٤-٦
  .٣-١٧-٤-٦ يف ـدد، واالختبار احمل١٢-١١-٤-٦ الالزم يفنحو ال على )ج( أو )أ (٢-١٧-٤-٦ يفما إ، و)ب(
 ملدة مثاين ساعات على األقل ويف االجتاه الـذي           م ٠,٩يغمر النموذج اإليضاحي حتت ضغط ماء ال يقل عن            ٣-١٩-٤-٦

  .يتوقع حدوث أقصى تسرب منه
  )C(لطرود من النوع لاختبارات   ٢٠-٤-٦
  :التالية بالترتيب املذكوراملتتابعة  للتأثريات النامجة عن كل من االختبارات العينات عُتخَض  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 عيناتويسمح باستخدام 
.  مصنوع من الفوالذ الطري    صلباليت حيدثها جمس     ختلفةامل للتأثريات   العينات ُتخَضع :التمزق/اختبار الثقب   ٢-٢٠-٤-٦

  .)أ (١-٢٠-٤-٦ يف ددةاحملاملتتابعة االختبارات من  ءعند االنتهايسبب أشد عطب  حبيث العينة إىل سطح  بالنسبةوحيدد اجتاه اجملس
كـغ    ٢٥٠ض جملس كتلته    عّرتكغ، على هدف و     ٢٥٠كتلته عن   قل  ت داًثل طر مت العينة اليت وضع  ت  )أ(

وألغراض هذا االختبار يراعى أن يكون اجملـس        . م فوق نقطة الصدم املستهدفة     ٣يسقط من ارتفاع    
 دائرياً قائماً باألبعـاد      ناقصاً  سم، يشكل طرفه الضارب خمروطاً     ٢٠عبارة عن قضيب أسطواين قطره      

 ٦ مع صقل حافته حبيث ال يتجاوز نصف قطره           سم ٢,٥طره عند القمة     سم وق  ٣٠ ارتفاعه   :التالية
  ؛١٤-٤-٦ يف العينة على النحو احملدد عليه الذي توضع ويراعى أن يكون اهلدف .مم

 العينةأو أكثر، توضع قاعدة اجملس على هدف ويتم إسقاط   كغ٢٥٠يف حالة الطرود اليت تبلغ كتلتها   )ب(
 إىل السطح العلوي للمجس،     يف العينة سقاط، إذا قيس من نقطة الصدم       ويكون ارتفاع اإل  . على اجملس 

 أعاله، باستثناء   )أ( يف   ددة يكون اجملس بذات اخلواص واألبعاد احمل      ،وألغراض هذا االختبار  . م ٣هو  
ويراعى أن يكون اهلدف    . أشد العطب  النموذج اإليضاحي    ُيعطبأن حيدد طول اجملس وكتلته حبيث       

  .١٤-٤-٦ يف ددقاعدة اجملس على النحو احمل عليه الذي توضع
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، ٣-١٧-٤-٦ يف دد يراعى أن تكون شروط إجراء هذا االختبار مطابقة للوصف احمل:زاالختبار احلراري املعّز  ٣-٢٠-٤-٦
  . دقيقة٦٠التعرض للبيئة احلرارية ملدة يكون باستثناء أن 

ُتعطـب  ثانية، وحيدد االجتاه حبيث     / م ٩٠ ال تقل عن     صدم على هدف بسرعة   ل ل العينةض  عّرت :اختبار الصدم   ٤-٢٠-٤-٦
، باستثناء أن يكون سطح اهلدف بأي اجتاه كان ما دام السطح متعامـداً  ١٤-٤-٦ويكون اهلدف على النحو املبني يف   . أشد العطب 

  .مع مسار العينة
   املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوملعبواتا اتاختبار  ٢١-٤-٦

 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيـوم، أو     ٠,١ صممت الحتواء    عبوات اليت تشمل    ناتالعيجرى على   ُت  
 ٢,٧٦، ولكن إذا قل الـضغط التجـرييب عـن     ميغاباسكال١,٣٨درولية عند ضغط داخلي ال يقل عن     ياليت حتاكيها، اختبارات ه   

 مكافئـة  معطبةة أخرى، جيوز إجراء أي اختبارات غري  مر العبواتوحىت ختترب   . اعتماداً متعدد األطراف   التصميم   ميغاباسكال يتطلب 
  .أخرى رهناً باعتماد متعدد األطراف

   واملواد اليت حتتويهااعتماد تصاميم الطرود  ٢٢-٤-٦
  :كيلوغرام أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم ما يلي  ٠,١  علىتطلب اعتماد تصاميم الطرود اليت حتتويي  ١-٢٢-٤-٦

  ؛اعتماداً متعدد األطراف ٤-٦-٤-٦ يستويف اشتراطات  كل تصميميتطلب  )أ(
 السلطة  اً أحادياً من قبل    اعتماد ٣-٦-٤-٦ إىل   ١-٦-٤-٦ يستويف اشتراطات  كل تصميم    يتطلب  )ب(

  .التصميم، ما مل تتطلب هذه الالئحة اعتماداً متعدد األطراف  منشأاملختصة 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، وخيـضع أيـضاً ألحكـام       على  توي  ذي حي  تصميم الطرد ال   يتطلب  )أ(
  ؛اعتماداً متعدد األطراف ١-٢-٥-١-٥ و٧-٢٣-٤-٦و

تماداً متعدد  اع مشعة منخفضة التشتت     الذي حيتوي على مواد    B(U) تصميم الطرد من النوع      ويتطلب  )ب(
  .األطراف

مواد على ا يف ذلك الطرود اليت حتتوي ، مبB(M)  كل تصميم لطرود من النوع   يتطلب اعتماداً متعدد األطراف     ٣-٢٢-٤-٦
مواد مـشعة منخفـضة     على   والطرود اليت حتتوي     ١-٢-٥-١-٥ و ٧-٢٣-٤-٦ و ٤-٢٢-٤-٦ختضع أيضاً ألحكام    وانشطارية  
  .التشتت

   وفقـاً للفقـرة    مـستثناة    غريمواد انشطارية   على   كل تصميم لطرد حيتوي       متعدد األطراف  تطلب اعتماداً ي  ٤-٢٢-٤-٦
  .مواد انشطاريةاليت حتتوي على  اليت تنطبق بشكل حمدد على الطرود االشتراطات من ٢-١١-٤-٦
ملـشعة املنخفـضة   لمـواد ا لتصميم الأما .  أحادياًاًاعتماد اخلاص شكللمواد املشعة ذات ال  ل يتطلب التصميم   ٥-٢٢-٤-٦

  .)٨-٢٣-٤-٦انظر أيضاً ( فإنه يتطلب اعتماداً متعدد األطرافالتشتت 
  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
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  ؛ة عليهاُتلَتَمس املوافق بعملية الشحن، اليت  املتعلقةالفترة الزمنية،  )أ(
   النقل املتوقعة، ونوع وسيلة النقل، واملسار احملتمل أو املقترح؛وطرائقاحملتويات املشعة الفعلية، و  )ب(
كيفية إنفاذ التدابري الوقائية والضوابط اإلدارية أو التشغيلية، املشار إليها يف شهادات اعتماد              تفاصيلو  )ج(

  .١-٢-٥-١-٥الصادرة مبوجب الطرد تصميم 
قناع السلطة املختصة بأن    إل شحنات خاضعة لترتيب خاص مجيع املعلومات الالزمة         املوافقة على يشمل طلب     ٣-٢٣-٤-٦

 املنطبقـة يف هـذه      شتراطات على األقل للمستوى الذي ميكن توافره فيما لو استوفيت مجيع اال           معادلمستوى األمان يف النقل     جممل  
  .الئحةال

  : ما يلي على أيضامل الطلبتيش  
   املنطبقة وأسباب ذلك؛شتراطات اليت يتعذر فيها استيفاء الشحنة متاماً لالاجلوانببيان   )أ(
بيان بأي تدابري وقائية خاصة أو ضوابط إدارية أو تشغيلية خاصة يلزم اختاذها أثناء النقل لتعـويض                 و  )ب(

  . املنطبقةاالشتراطات استيفاء عدم
  :ي ما يل على(C) أو B(U)وذج  طرد من النمتصميمعتماد شتمل طلب اي  ٤-٢٣-٤-٦

 والكيميائيـة وطبيعـة     فيزيائية للمحتويات املشعة املقترحة مع اإلشارة إىل حالتها ال        تفصيليوصف    )أ(
  اإلشعاع املنبعث منها؛

 اهلندسية الكاملة واجلداول البيانية للمـواد وطرائـق         اتلتصميم، مبا يف ذلك الرسوم    ل تفصيليبيان  و  )ب(
  التصنيع؛

 باالختبارات اليت أجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إىل أساليب حسابية، أو أدلة أخرى علـى                بيانو  )ج(
   املنطبقة؛االشتراطاتمالءمة التصميم الستيفاء 

  ؛العبوةتعليمات التشغيل والصيانة املقترحة الستخدام و  )د(
، مانومتريسكال  كيلوبا  ١٠٠ه  لالطرد حبيث يتجاوز أقصى ضغط تشغيل عادي        ويف حالة تصميم      )ه(

حتدد يف طلب االعتماد، عند ذكر املواد املستخدمة يف صنع نظام االحتواء، مواصفاهتا، والعينات املزمع 
  أخذها، واالختبارات املقرر إجراؤها؛

 فرضية  يقدم بيان وتربير ألي    ،عاًون فيها احملتويات املشعة املقترحة وقوداً مشعّ      ـيف احلاالت اليت تك   و  )و(
راؤه قبل الـشحن    ـوب إج ـي قياس مطل  ووصـف أل ل خبصائص الوقود،    ـاألمان تتص يف حتليل   
  ؛)ب (٤-١١-٤-٦مبقتضى 

 احلرارة من الطرد على حنو مأمون؛ ويؤخذ بعـني           إزالة  بالتنضيد تلزم للتأكد من    متعلقةأي أحكام   و  )ز(
  ؛الشحن املزمع استخدامها ونوع وسيلة النقل أو حاوية املختلفة النقل طرائقاالعتبار 

   سم، يوضح فيه تركيب الطرد؛٣٠ × سم ٢١رسم إيضاحي ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمه و  )ح(
  .١-٣-٢-١-١ وفقا الشتراطاتبرنامج ضمان اجلودة املنطبق ووصف خصائص   )ط(
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أن ش ب 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 ا

، ١٥-٨-٤-٦  إىل ٩-٨-٤-٦ ومن   ٦-٨-٤-٦ و ٥-٨-٤-٦ و ٥-٧-٤-٦قائمة بالشروط املبينة يف       )أ(
   الطرد؛ستوفيهااليت ال ي

، الالئحة عليها يف هذه     وصنصم غريأي ضوابط تشغيلية تكميلية مقترحة يزمع تطبيقها أثناء النقل و         و  )ب(
   أعاله؛)أ( يف درجة أمان الطرد أو لتعويض أوجه القصور املولكنها ضرورية لضمان

 النقل وعلى أي إجراءات استثنائية للتحميل أو النقل أو التفريـغ أو             طريقة قيود على    شأن أي بيان ب و  )ج(
  املناولة؛

يت  أثناء النقل واليت روع    أن تواجه  املتوقع   )درجة احلرارة، اإلشعاع الشمسي   ( الظروف احمليطة    ونطاق  )د(
  .يف التصميم

كـل  ورانيـوم   كغ أو أكثر من سادس فلوريد الي      ٠,١تصاميم للطرود اليت حتتوي على       طلب اعتماد    يتضمن  ٦-٢٣-٤-٦
 ةمواصـف  يتضمن أيضاً  و ،١-٦-٤-٦ يف الواردة    املنطبقة قناع السلطة املختصة بأن التصميم يفي باملتطلبات      املعلومات الضرورية إل  

  .١-٣-٢-١-١ وفقا الشتراطات ضمان اجلودة ينطبق لبرنامج
قناع الـسلطة املختـصة بـأن     إلالضروريةمجيع املعلومات ملواد انشطارية طرد  تصميم  اعتماد   طلب   يتضمن  ٧-٢٣-٤-٦

ـ    ربنامجال ةمواصف يتضمن أيضاً  و ،١-١١-٤-٦ الواردة يف     املنطبقة االشتراطات ستويفالتصميم ي    وفقـاً ضمان اجلـودة  املنطبـق ل
   .١-٣-٢-١-١ الشتراطات

لمـواد املـشعة    طرد ل تصميم  طلب   و ، اخلاص الشكلمواد املشعة ذات    لل  طرد  طلب اعتماد تصميم   يتضمن  ٨-٢٣-٤-٦
  : ما يلي،املنخفضة التشتت

 للمادة املشعة، أو احملتويات يف حالة الكبسوالت؛ ويشار بشكل خاص إىل احلـالتني              تفصيليوصف    )أ(
   والكيميائية؛الفيزيائية

   بتصميم أي كبسولة يزمع استخدامها؛يتفصيلبيان و  )ب(
بيان باالختبارات اليت أُجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إىل طرائق حسابية إليضاح قابلية املادة املشعة   و  )ج(

 اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة      الشكلللوفاء مبعايري األداء، أو أدلة أخرى على أن املواد املشعة ذات            
   املنطبقة يف هذه الالئحة؛راطاتاالشت تستويفالتشتت 

  ؛١-٣-٢-١-١  الشتراطات وفقاًضمان اجلودة املنطبق لربنامجال ووصف خصائص  )د(
 خاص أو مواد    شكلأي إجراءات مقترحة سابقة على الشحن تستخدم يف شحن مواد مشعة ذات             و  )ه(

  .مشعة منخفضة التشتت
 من النوع املعمموتكون هذه العالمة .  تصدرها السلطة املختصةص عالمة حمددة لنوع كل شهادة اعتمادصََّخُت  ٩-٢٣-٤-٦

  :على النحو التايل
VRI/رمز النوع/الرقم  
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 الرمز الدويل لتحديد نوع تسجيل      VRI ميثل   ،)ب (١٠-٢٣-٤-٦باستثناء ما هو منصوص عليه يف         )أ(
  ؛)١(الشاحنة يف البلد الصادرة عنه الشهادة

. يكون فريداً وحمدداً فيما يتعلق بالتصميم أو الشحن املعني        وختصة،  خيصص الرقم بواسطة السلطة امل      )ب(
   اعتماد التصميم؛تعّرف بعالمة ة واضحعلى عالقة اعتماد الشحن تعّرفوتكون عالمة 

  :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)   تصميم طرد من النوعB(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  د مشعة منخفضة التشتتموا  
T  شحن  
X  ترتيب خاص  

سادس فلوريد اليورانيوم غري االنشطاري     من   على كمية مستثناة     ويف حالة تصاميم الطرود اليت حتتوي       
  :أو االنشطاري، حيث ال ينطبق أي رمز من الرموز أعاله، تستخدم رموز األنواع التالية

H(U)  أحادي اعتماد  
H(M)  افمتعدد األطر اعتماد   

 الشهادات الصادرة   غري اخلاص،   الشكلفيما يتعلق بشهادات اعتماد تصميم الطرد واملواد املشعة ذات            )د(
    طرود، وكذلك شهادات اعتماد٤-٢٤-٦ إىل ٢-٢٤-٦واردة يف حكام الاألمبوجب 

  .إىل رمز النوع" ٩٦-"املواد املشعة املنخفضة التشتت، يضاف الرمز 
  :نوع هذه على النحو التايلتنطبق رموز ال  ١٠-٢٣-٤-٦

 )أ (٩-٢٣-٤-٦ يف ددةتوسم كل شهادة وكل طرد بعالمة حتديد النوع املالئمة، وتشمل الرموز احمل  )أ(
 ال توضع إال رموز نوع التصميم املنطبقة، مبا يف         فإنه  أعاله، باستثناء حالة الطرود،    )د( و )ج( و )ب(و

يف عالمات " X"أو " T"، أي ال يوضع الرمزان ة الثانيةطرإذا كان منطبقاً، بعد الش" ٩٦-"ذلك الرمز 
 اعتماد التصميم مع اعتماد الشحن، ال يلزم تكرار رموز          اليت جيتمع فيها  الة  احلويف  . حتديد نوع الطرد  

  :وعلى سبيل املثال. النوع املنطبقة
  

__________ 

 ).١٩٦٨(انظر اتفاقية فيينا للنقل الربي   )١(  
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:A/132/B(M)F-96  تصميم طرد من النوعB(M) داً متعدد اعتما معتمد للمواد االنشطارية، يقتضي
 ١٣٢ه السلطة املختصة يف النمسا رقـم التـصميم          ـ، خصصت ل  األطراف

  ؛)يوضع على الطرد وعلى شهادة اعتماد تصميم الطرد على السواء(
:A/132/B(M)F-96T يوضع على ( أعاله بينةاعتماد الشحن الصادر لطرد حيمل عالمة حتديد النوع امل

  ؛)الشهادة فقط
:A/137/X   اص صادر عن السلطة املختصة يف النمسا، وخمصص له الرقم          اعتماد ترتيب خ

  ؛)يوضع على الشهادة فقط( ١٣٧
:A/139/IF-96    مواد انشطارية معتمد من اجلهة املختصة يف         على تصميم طرد صناعي حيتوي 

يوضع على الطرد وعلـى     ( ١٣٩ه رقم تصميم الطرد     ـل النمسا، وخمصص 
  ؛)السواء شهادة اعتماد تصميم الطرد على

:A/145/H(U)-96   انشطاري ، سادس فلوريد اليورانيوم    على كمية مستثناة من    تصميم طرد حيتوي ، 
 ١٤٥ه رقم تصميم الطـرد      ـمعتمد من اجلهة املختصة يف النمسا، وخمصص ل       

  ؛)يوضع على الطرد وعلى شهادة اعتماد تصميم الطرد على السواء(
 ال تستخدم إال عالمة     ١٦-٢٣-٤-٦    لق التصديق طبقاً    تم االعتماد املتعدد األطراف عن طري     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 

  .ذا النحو مجيع عالمات حتديد النوع الرمسية اعتمد تصميمه على هالذي
  :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 بـشهادة منفـصلة                
  ؛وترتب عالمات حتديد النوع اإلضافية على الطرد يف صورة جدول بشكل مماثل

وعلـى سـبيل   . ىل تنقيح شهادة ما بعبارة داخل قوسني تلي عالمة حتديد النوع على الشهادة           يشار إ   )ج(
 تشري إىل التنقيح الثاين لشهادة اعتماد تصميم الطرد الصادرة من A/132/B(M)F-96 (Rev.2)املثال، 

  تشري إىل اإلصدار األصلي لشهادة اعتماد تـصميم الطـرد  A/132/B(M)F-96 (Rev.0)النمسا؛ أو 
اختياري فيما يتعلق باإلصدارات األصلية، كما جيـوز         والبيان الوارد بني قوسني      الصادرة من النمسا  

وال جيوز أن تصدر أرقـام تنقـيح        ". Rev.0" بدالً من " إصدار أصلي "استخدام عبارات أخرى مثل     
  الشهادات إال عن البلد الذي تستخرج منه شهادة االعتماد األصلية؛

 بني قوسني يف هنايـة عالمـة   ) الوطنيةاالشتراطاتعلى حنو ما قد تقتضيه (ز إضافية جيوز إضافة رمو    )د(
  ؛A/132/B(M)F-96(SP503) ، ومنها على سبيل املثال؛حتديد النوع

  .  فيها تنقيح لـشهادة التـصميم  ى يف كل مرة جيرعبوةليس ضرورياً تعديل عالمة حتديد نوع ال     )ه(
 القبيل إال يف احلاالت اليت ينطوي فيها تنقيح شـهادة           وال يشترط إعادة وضع عالمات من هذا      

  .ة الثانيةطرتصميم الطرد على تغيري يف رموز النوع احلرفية اليت يوسم هبا تصميم الطرد عقب الش
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تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة العتماد مواد مشعة ذات طابع خاص أو مواد مشعة منخفضة   ١١-٢٣-٤-٦
  :التاليةالتشتت على املعلومات 
  نوع الشهادة؛  )أ(
  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  ؛تهاء الصالحيةتاريخ اإلصدار وتاريخ ان  )ج(
 تعلقةقائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية امل                )د(

 اخلاص أو املـواد املـشعة       الشكلا املواد املشعة ذات     بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت تعتمد مبوجبه      
  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 التشتت، وقد تـشمل          لالشكمواصفات تصميم املواد املشعة ذات        )ز(

  إحاالت إىل رسومات؛
 يـشمل الـشكل     جيوز أن ف للمحتويات املشعة يشمل األنشطة اإلشعاعية اليت تنطوي عليها، و         وص  )ح(

   والكيميائي؛فيزيائيال
  ؛١-٣-٢-١-١ وفقاً الشتراطاتف برنامج ضمان اجلودة املنطبق وص  )ط(
  اإلجراءات احملددة املطلوب اختاذها قبل الشحن؛عن   الطلبات اليت يوفرها مقدملمعلومل مرجع  )ي(
  ، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ الطلبإشارة إىل هوية مقدم  )ك(
  .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته  )ل(

  : املعلومات التاليةتشتمل كل شهادة اعتماد تصدرها سلطة خمتصة لترتيب خاص على  ١٢-٢٣-٤-٦
  نوع الشهادة؛  )أ(
  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  ؛انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدار وتاريخ   )ج(
   النقل؛)طرائق( طريقة  )د(
  لتسيري؛ل، وأي تعليمات الزمة شحنحاوية الو النقل، ونوع وسيلة النقل، طرائقأي قيود على   )ه(
 تعلقةالدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية امل           قائمة باللوائح الوطنية و     )و(

  بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت يعتمد مبوجبها الترتيب اخلاص؛
 تضعه حكومة أي بلد سـينقل     اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي         " :اإلقرار التايل   )ز(

  ؛"الطرد عربه أو إليه
إحاالت إىل شهادات ختص حمتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات خمتصة أخرى، أو بيانـات أو                  )ح(

  معلومات تقنية إضافية، حسبما تراه السلطة املختصة ضرورياً؛
وإذا ما رأت السلطة املختـصة      . التصميم خصائص    باإلشارة إىل الرسومات أو بوصف     للعبوةوصف    )ط(

 بني سم، ي٣٠ × سم ٢١ ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمه توضيحي رسم أيضاً وفريضرورة ذلك، 
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 اإلمجالية،  ا، وكتلته ا يشمل املواد املستخدمة يف صنعه     للعبوةتركيب الطرد، مصحوباً بوصف موجز      
  ؛ا اخلارجية العامة، وهيئتهاوأبعاده

ت املشعة قد ال تتضح      هبا، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويا        املرخص املشعة   تويات احمل وصف خصائص   )ي(
 والكيميائي، واألنشطة اإلشعاعية اليت تنطوي عليها       فيزيائيويشمل ذلك الشكلني ال   . العبوةعة  يمن طب 

يف حالـة   (والكميات مقدرة بالغرامات    ،  )، إذا كان ذلك مناسباً    املختلفةمبا يف ذلك أنشطة النظائر      (
 شـكل  وما إذا كانت مواد مـشعة ذات         ،)باً أو كل نويدة انشطارية إذا كان مناس       املواد االنشطارية 

  ؛حسبما ينطبق، خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت
  ية؛انشطارمواد على  اليت حتتوي طرود ال عناملعلومات اإلضافية التالية  )ك(

   هبا؛خص للمحتويات املشعة املرتفصيليوصف   `١`
   احلرجية؛ احلالةقيمة دليل أمانو  `٢`
  اليت توضح أمان حرجية املكونات؛إحالة إىل الوثائق و  `٣`
احلرجية عدم وجود ماء يف بعـض     احلالة   خاصة يستند إليها لكي يفترض يف تقدير         معاملأي  و  `٤`

  ملساحات الفارغة؛ا
 لتغيري املضاعفة النيوترونية تفترض يف      ))ب (٤-١١-٤-٦استناداً إىل   ) (تفاوت(أي إباحة   و  `٥`

  تشعيع الفعلية؛احلرجية نتيجة خلربة الاحلالة تقدير 
   درجة احلرارة احمليطة الذي اعتمد الترتيب اخلاص من أجله؛ومدى  `٦`

 بأي ضوابط تشغيلية تكميلية مطلوبة إلعداد الشحنة، وحتميلها، ونقلها، وتفريغهـا،            تفصيليةقائمة    )ل(
  ومناولتها، مبا يف ذلك أي أحكام استثنائية للتنضيد بغرض تبديد احلرارة على حنو مأمون؛

  أسباب الترتيب اخلاص، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛  )م(
  وصف التدابري التعويضية املزمع تطبيقها نتيجة خضوع الشحن لترتيب خاص؛  )ن(
اإلجراءات احملـددة املزمـع   عن   أو   العبوةاستخدام  الطلب عن   إحالة إىل املعلومات اليت يوفرها مقدم         )س(

  اختاذها قبل الشحن؛
 يتعلق بالظروف احمليطة املفترضة ألغراض التصميم إذا كانت هذه الظروف ال تتفق مـع تلـك                 بيان  )ع(

  ، حسب االقتضاء؛١٥-٨-٤-٦ و٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦املوصوفة يف 
  أي ترتيبات طارئة تراها السلطة املختصة ضرورية؛  )ف(
  ؛١-٣-٢-١-١ وفقا الشتراطاتتوصيف لربنامج ضمان اجلودة املنطبق   )ص(
  ارة إىل هوية املتقدم وإىل هوية الناقل، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛إش  )ق(
  .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته  )ر(

  : على املعلومات التالية كمية ما شحنموافقةً علىتشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة   ١٣-٢٣-٤-٦
  نوع الشهادة؛  )أ(
  د نوع السلطة املختصة؛ حتدي)عالمات(عالمة   )ب(
  تاريخ اإلصدار وتاريخ انقضاء األجل احملدد؛  )ج(
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قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية اخلاصة                 )د(
   الشحن؛تستند إليها املوافقة على اليت ،بالنقل املأمون للمواد املشعة

  ، وأي تعليمات الزمة للتسيري؛الشحنرق النقل، ونوع وسيلة النقل، وحاوية أي قيود على ط  )ه(
 تضعه حكومة أي بلد سـتنقل     اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي         " :اإلقرار التايل   )و(

  ؛"العبوة عربه أو إليه
ها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها،  بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم إلعداد الشحنة، وحتميلتفصيليةقائمة   )ز(

   بغرض تبديد احلرارة على حنو مأمون أو صيانة أمان احلرجية؛للتنضيد استثنائية أحكاممبا يف ذلك أي 
   اإلجراءات احملددة املزمع اختاذها قبل الشحن؛عن مقدم الطلب املعلومات اليت يوفرها مرجع  )ح(
  ميم املنطبقة؛ اعتماد التص)شهادات( ةشهادإحالة إىل   )ط(
 احملتويات املشعة الفعلية، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويات املشعة قد ال تتضح من                وصف خصائص   )ي(

 والكيميائي، وجممل األنشطة اإلشعاعية اليت تنطـوي        فيزيائيويشمل ذلك الشكلني ال   . العبوةطبيعة  
يف (والكميات مقدرة بالغرامـات  . )اً، إذا كان ذلك مناسب    املختلطةمبا يف ذلك أنشطة النظائر      (عليها  

 وما إذا كانت مواد مشعة ذات ،) إذا كان ذلك مناسباً أو كل نويدة انشطارية،حالة املواد االنشطارية
  ؛حسب االقتضاء خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت، شكل

  ؛ يف حالة الطوارئأي ترتيبات تراها السلطة املختصة ضرورية  )ك(
  ؛١-٣-٢-١-١ وفقا الشتراطات ضمان اجلودة املنطبق مجوصف خصائص برنا  )ل(
  ذلك؛لإشارة إىل هوية املتقدم، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة   )م(
  .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته  )ن(

  :تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة العتماد تصميم طرد على املعلومات التالية  ١٤-٢٣-٤-٦
   الشهادة؛نوع  )أ(
  عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛  )ب(
  ؛انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدار وتاريخ   )ج(
  ؛إن وجدتأي قيود على وسائط النقل،   )د(
 تعلقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية امل     الئحةقائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة            )ه(

  شعة اليت يعتمد التصميم مبوجبها؛بالنقل املأمون للمواد امل
 تضعه حكومة أي بلد سـتنقل     اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي         " :اإلقرار التايل   )و(

  ؛"العبوة عربه أو إليه
إحاالت إىل شهادات ختص حمتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات خمتصة أخرى، أو بيانـات أو                  )ز(

  ، حسب ما تراه السلطة املختصة ضرورياً؛معلومات تقنية إضافية
، إذا مـا    ٢-١-٥-١-٥ بالشحن يف احلاالت اليت يطلب فيها اعتماد الشحن مبوجب           رخصإقرار ي   )ح(

  ي ضرورة ذلك؛ئر
  ؛العبوةحتديد نوع   )ط(
وإذا ما رأت السلطة املختـصة      .  التصميم وصف خصائص  باإلشارة إىل الرسومات أو      العبوةوصف    )ي(

 سـم،   ٣٠ × سـم    ٢١ ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمه       رمساً إيضاحياً أيضاً  قدم   ي ضرورة ذلك، 
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 ا، وكتلتـه ا يشمل املواد املستخدمة يف صـنعه   عبوةيوضح تركيب الطرد، مصحوباً بوصف موجز لل      
  ؛ا اخلارجية العامة، وهيئتها، وأبعادهاإلمجالية

   باإلشارة إىل الرسومات؛وصف خصائص التصميم  )ك(
، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويات املشعة قد ال تتضح مـن       رخص احملتوى املشع امل   ائصوصف خص   )ل(

مبا ( والكيميائي، واألنشطة اإلشعاعية اليت تنطوي عليها        فيزيائيويشمل ذلك الشكلني ال   . العبوةطبيعة  
 حالة املواد   يف( والكميات مقدرة بالغرامات     ،)، إذا كان ذلك مناسباً    املختلفةيف ذلك أنشطة النظائر     

 وما إذا كانت مـواد مـشعة ذات         ،) إذا كان ذلك مناسباً     أو حالة كل نويدة انشطارية،     االنشطارية
  ؛إذا انطبق خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت، شكل

   االحتواء؛ملنظومةوصف   )م(
  :الطرود اليت حتتوي مواد انشطاريةعن املعلومات اإلضافية التالية،   )ن(

  ؛رخصةللمحتويات املشعة امل تفصيليوصف   `١`
   االحتواء؛ملنظومةووصف   `٢`
   احلرجية؛ احلالةقيمة معامل أمانو  `٣`
  إحالة إىل الوثائق اليت توضح أمان حرجية احملتويات؛و  `٤`
 احلرجية عدم وجود ماء يف بعـض    احلالة   خاصة يستند إليها لكي يفترض يف تقدير         معاملأي  و  `٥`

  املساحات الفارغة؛
 تفترض يف   ة النيوتروني املضاعفة لتغيري   ))ب (٤-١١-٤-٦استناداً إىل   ( )تفاوت (إباحةأي  و  `٦`

  احلرجية نتيجة خلربة التشعيع الفعلية؛ احلالة تقدير
   درجة احلرارة احمليطة اليت اعتمد تصميم الطرد من أجلها؛ومدى  `٧`

 ٥-٨-٤-٦و ٥-٧-٤-٦وصوفة يف   ، يقدم بيان حتدد فيه القواعد امل      B(M)يف حالة الطرود من النوع        )س(
، واليت ال يستوفيها الطرد، وأي معلومات مسهبة        ١٥-٨-٤-٦ إىل   ٩-٨-٤-٦ ومن   ٦-٨-٤-٦و

  قد تفيد جهات خمتصة أخرى؛
 كغ من سادس فلوريد اليورانيوم، يقدم بيـان حيـدد   ٠,١يف حالة الطرود اليت حتتوي على أكثر من       )ع(

  قد تفيد جهات خمتصة أخرى؛أية معلومات مسهبة  املنطبقة إن وجدت، و٤-٦-٤-٦اشتراطات 
بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم إلعداد الشحنة، وحتميلـها، ونقلـها، وتفريغهـا،             تفصيلية  قائمة    )ف(

   بغرض تبديد احلرارة على حنو مأمون؛تنضيدومناولتها، مبا يف ذلك أي أحكام استثنائية لل
 أو اإلجراءات احملـددة املطلـوب       العبوة استخدام   عن دم الطلب مقإحالة إىل املعلومات اليت يوفرها        )ص(

  اختاذها قبل الشحن؛
ما هـو   بيان يتعلق بالظروف احمليطة املفترضة ألغراض التصميم إذا كانت هذه الظروف ال تتفق مع                 )ق(

  ؛ما ينطبقحسب، ١٥-٨-٤-٦ و٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦ يف حمدد
  ؛١-٣-٢-١-١وفقا الشتراطات   ضمان اجلودة املنطبقوصف خصائص برنامج  )ر(
  ؛ يف حالة الطوارئأي ترتيبات تراها السلطة املختصة ضرورية  )ش(
  اإلشارة إىل هوية املتقدم، إذا رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛  )ت(
  .املوظف املسؤول عن التصديقوهوية توقيع   )ث(
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 مبوجـب    وفقاً للتصميم الذي اعتمدته تلك السلطات      عبوة تصنع  السلطة املختصة بالرقم التسلسلي لكل       ُتبلَّغ  ١٥-٢٣-٤-٦
  .٣-٢٤-٤-٦ و٢-٢٤-٤-٦ و٤-٢٢-٤-٦ و٣-٢٢-٤-٦ و٢-٢٢-٤-٦
جيوز أن يتم االعتماد املتعدد األطراف عن طريق تصديق الشهادة األصلية اليت تصدرها السلطة املختصة يف بلد            ١٦-٢٣-٤-٦

 أو تقوم السلطة املختصة يف البلد الذي يتم الشحن          ، على الشهادة األصلية   وقد يأخذ هذا التصديق شكل موافقة     .  الشحن والتصميم أ 
  .عربه أو إليه بإصدار موافقة، أو مرفق، أو ملحق، أو ما إىل ذلك، على حنو منفصل

 ٧ة رتبترتيبات انتقالية تتعلق بال  ٢٤-٤-٦

سلـسلة   من   )1990بصيغتها املعدلة يف    ( 1985 و 1985 يتالطرود اليت ال يشترط اعتماد السلطة املختصة لتصميمها مبوجب طبع         
  ."IAEA Safety Series No. 6"األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس 

 اليت مل   )A( من الطرود وطرود النوع      IP-3 و IP-2 و IP-1جيوز مواصلة استخدام الطرود املستثناة واألنواع         ١- ٢٤- ٤- ٦
 )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف     (١٩٨٥ أو   ١٩٨٥طبعيت   املبينة يف باالشتراطات  ختصة لتصميمها، واليت تفي     يشترط اعتماد اجلهة امل   

سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقـة        (الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلقة بالنقل املأمون للمواد املشعة           من  
، وحدود النشاط اإلشعاعي    ١- ٣- ٢- ١- ١ للشروط املبينة يف     ضمان اجلودة اإللزامي وفقاً    بربنامج   ، رهناً )الذرية، العدد السادس  
 من الفصل  SP336 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- ٢ وقيود املواد املبينة يف   

  . ٣- ٩- ١- ٤ و٣- ٣
 كـانون   ٣١ بعـد    ةنوع، ما مل يكن ذلك بغرض حتسني األمان، أو مـص          ة أية عبوة معدل   وجيب أن تستويف    

 كـانون   ٣١ وجيوز مواصلة نقل الطرود املعدة للنقـل يف موعـد غايتـه           . لالئحة كاملة  هذه ا  اشتراطات،  ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
من سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية        )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف     (١٩٨٥ أو   ١٩٨٥ يف إطار طبعيت     ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

  .الالئحة بكاملها هذه اشتراطات الطرود املعدة للنقل بعد هذا املوعد وجيب أن تستويف. عدد السادسللطاقة الذرية، ال
سلسلة  من   )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف    ( ١٩٨٥ و ١٩٨٥ و )بصيغتها املعدلة  (١٩٧٣و ١٩٧٣  طبعيت مبوجبالطرود املعتمدة   

  ."IAEA Safety Series No. 6"س األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد
   لتصميم الطرد املعتمد من السلطة املختصة مبوجـب أحكـام            املصنوعة طبقاً  العبواتجيوز مواصلة استخدام      ٢-٢٤-٤-٦

 ، رهنـاً  سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الـسادس          ن  ـ م )بصيغتها املعدلة ( ١٩٧٣ أو   ١٩٧٣طبعيت  
   وحدود النـشاط    ١-٣-٢-١-١ للشروط املنطبقة يف     تصميم الطرد، وبرنامج ضمان اجلودة اإللزامي وفقاً      متعدد األطراف ل  د  باعتما

 من  SP336 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 ٢-٢-٧-٢ اإلشعاعي وقيود املواد املبينة يف    
  .  جـواً  وُتنقَـل مواد انشطارية   على  لة الطرود اليت حتتوي      يف حا  ١٠-١١-٤-٦ رط املبني يف  ـ؛ والش ٣-٩-١-٤ و ٣-٣الفصل  

ة احملتويات املشعة ـ أو يف طبيعالعبوةويشترط إلجراء أي تغيريات يف تصميم .  من جديدالعبواتوال يسمح بالبدء يف تصنيع مثل هذه 
ـ ب الالئحـة  تستويف أحكام هـذه       األمان بدرجة كبرية، أن    يف أو كميتها تقرر السلطة املختصة أهنا ميكن أن تؤثر           رخصةامل . هاكامل

  . ويوسم به اجلزء اخلارجي منهاعبوة لكل ٥-٥-١-٢-٥ يف ملا نص عليه وخيصص رقم مسلسل طبقاً
   املصنعة طبقاً لتصميم الطرد املعتمد من السلطة املختـصة مبوجـب أحكـام              العبواتجيوز مواصلة استخدام      ٣-٢٤-٤-٦

 سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس،          من   )١٩٩٠لة يف   بصيغتها املعد  (١٩٨٥ أو   ١٩٨٥طبعيت  
   ؛١-٣-٢-١-١ للـشروط املبينـة يف       برنامج ضمان اجلـودة اإللزامـي طبقـاً       باالعتماد املتعدد األطراف لتصميم الطرد؛ و      رهناً

 ٥-٤-٢-٧-٢ و ٤-٤-٢-٧-٢ و ١-٤-٢-٧-٢ و ٢-٢-٧-٢وفقاً ملـا ورد يف      املواد  على  قيود  الوحدود النشاط اإلشعاعي و   
مواد الذي حيتوي على    الطرد   بشأن   ١٠-١١-٤-٦؛ والشرط املبني يف     ٣-٩-١-٤ و ٣-٣ من الفصل    SP336 و ٦-٤-٢-٧-٢و

ة  أو كميتها تقرر السلط    رخصةويشترط إلجراء أي تغيريات يف تصميم الغالف أو يف طبيعة احملتويات املشعة امل            . ينقل جواً انشطارية و 
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 اليت يبـدأ    العبوات مجيع   وجيب أن تستويف  . هاكاملب الالئحة األمان بدرجة كبرية، استيفاء شروط هذه        يفاملختصة أهنا ميكن أن تؤثر      
  .بكاملها الالئحة أحكام هذه ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول٣١صنعها بعد 

ــ ــشعة ذات ال ــواد امل ــصي (١٩٧٣ و١٩٧٣ اخلــاص املعتمــدة يف إطــار طبعــات شكلامل ــةب   ١٩٨٥ و)غتها املعدل
 IAEA"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الـسادس  ن م) ١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف ( ١٩٨٥و

Safety Series No. 6"  
  لتصميم اعتمدته السلطة املختصة من      اخلاص املصنوعة وفقاً   الشكلجيوز مواصلة استخدام املواد املشعة ذات         ٤-٢٤-٤-٦

سلسلة األمان  من )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف  ( ١٩٨٥ أو   ١٩٨٥ أو   )بصيغتها املعدلة ( ١٩٧٣ أو   ١٩٧٣ ةطرف واحد يف إطار طبع    
 للشروط املنطبقة يف إذا كانت مستوفية لربنامج ضمان اجلودة اإللزامي وفقاًالصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس، 

 أحكام هذه   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ مجيع املواد املشعة ذات الطابع اخلاص املصنعة بعد          ن تستويف جيب أ و. ١-٣-٢-١-١
  .هاكاملب لالئحةا
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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 اخلطرة، وتـضع  اويات الوسيطة احل الواردة يف هذه الالئحة علىاالشتراطاتتنطبق    ١-١-١-٥-٦

  . بعينها من اشتراطات خاصةطرائق وال تنص على ما قد تقتضيه بعض الطرائقهذه األحكام االشتراطات العامة للنقل املتعدد 
واردة هنـا، ولكنـها      تشغيلها، اليت ال تستويف بدقة االشتراطات ال       ومعدات،  اويات الوسيطة فيما يتعلق باحل    ٢-١-١-٥-٦

وعالوة على ذلك، ومراعاة للتطورات . تستويف اشتراطات بديلة مقبولة، جيوز بصفة استثنائية أن تنظر فيها السلطة املختصة العتمادها
يف االستخدام  يف العلوم والتكنولوجيا، جيوز للسلطة املختصة أن تنظر يف استخدام الترتيبات البديلة اليت توفر على األقل أماناً مساوياً                   

  . املواد املنقولة ومقاومة مساوية أو أعلى للصدمات والتحميل والنريانخواصمن حيث التوافق مع 
وجتهيزها واختبارها ووضع العالمات عليها وتشغيلها ملوافقة السلطة املختصة يف          الوسيطة  خيضع بناء احلاويات      ٣-١-١-٥-٦

  . الوسيطةالبلد الذي تعتمد فيه احلاويات
 ووصفاً ألنـواع    الواجب اتباعها،  التالون معلومات عن اإلجراءات      هاحلاويات الوسيطة وموزعو  ايقدم صناع     ٤-١-١-٥-٦

وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون احلاويات الوسيطة، كما          ) مبا يف ذلك احلشايا أو الوسائد املطلوبة      (وأبعاد وسائل اإلغالق    
  .بارات األداء املنطبقة يف هذا الفصلهي مقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اخت

  تعاريف  ٢-١-٥-٦
، وسائل إغالقها يعين الوعاء ذاته، مبا يف ذلك الفتحات و       )  املركبة اويات الوسيطة  خبالف احل  اويات الوسيطة يف مجيع فئات احل    (اجلسم

  التشغيل؛معدات ولكنه ال يشمل 
ل من شكَّم أو اوية الوسيطةي محالة أو حلقة أو عروة أو إطار مركب جبسم احلتعين أ)  املرنة للسوائبحاويات الوسيطةلل ( املناولةأداة

  ؛اوية الوسيطةامتداد ملادة جسم احل
  ؛ كتلة صافية مسموح هباوأكرب اهليكلية امعداهتأو  ا تشغيلهومعدات  الوسيطةتعين كتلة جسم احلاوية  كتلة إمجالية مسموح هباأكرب

املركبة، تفهم على أهنا تشمل البوليمرات األخرى        األوعية الداخلية يف احلاويات الوسيطة    خبصوص  دم  ، عندما تستخ  املواد البالستيكية 
  مثل املطاط؛

د من جدار تعين مزودة حبماية إضافية ضد الصدم، ومن أشكال احلماية، على سبيل املثال، أن تشيّ       )  املعدنية اويات الوسيطة للح (حممية
  و يف شكل إطار ذي غالف معدين شبكي؛متعدد الطبقات أو جدار مزدوج، أ

تصريف الضغط والسالمة والتسخني والعـزل       -احلاويات الوسيطة   فئة   حبسب   -، وتعين    تعين وسائل امللء والتفريغ     التشغيل معدات
  ؛احلراري وأدوات القياس

اء التقوية، والربط، واملناولـة، واحلمايـة،     تعين أجز ) املرنة احلاويات الوسيطة غري   يف مجيع فئات احلاويات الوسيطة     (املعدات اهليكلية 
املركبة اليت يوجد هبا وعاء داخلي من البالستيك، واحلاويات          ، مبا يف ذلك املنصة القاعدية يف احلاويات الوسيطة         أجزاء اجلسم  وتثبيت

  ليفي أو اخلشب؛الاملصنوعة من الكرتون الوسيطة 
  . يعين مادة مصنوعة من أشرطة ممددة أو فتائل مفردة من مادة بالستيكية مناسبة)املرنة يف احلاويات الوسيطة (البالستيك املنسوج
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  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
لف من غشاء أو قماش منسوج أو أية مادة أخرى مرنة أو خليط  تتكون من جسم يتأ،املرنة احلاويات الوسيطة  ٢-٣-١-٥-٦

  . مناولة مناسبةوأدواتمن هذه املواد، ومن طالء داخلي أو بطانة إذا لزم ذلك، إىل جانب أية وسائل تشغيل 
 يزود ، ميكن أنامداجلبالستيك ، تتكون من جسم من الجامدةاملصنوعة من مواد بالستيكية  احلاويات الوسيطة  ٣-٣-١-٥-٦

  .مبعدات هيكلية إىل جانب وسائل مناسبة للتشغيل
 يضم وعاء داخلياً مـن      صلب تتألف من معدات هيكلية يف شكل غالف خارجي          ،املركبة احلاويات الوسيطة   ٤-٣-١-٥-٦

ي والغالف  حبيث يشكل الوعاء الداخل     مبنية  احلاويات الوسيطة  وتكون.  أو أية معدات هيكلية أخرى     تشغيلالبالستيك وأية معدات    
  .اخلارجي، عند جتميعهما، وحدة واحدة متكاملة تستخدم على هذا النحو، فتعبأ أو ختزن أو تنقل أو تفرغ كوحدة واحدة

 علوية  )قبعات(بأغطية  ليفي  ال، تتألف من جسم من الكرتون       ليفيالاملصنوعة من الكرتون     احلاويات الوسيطة   ٥-٣-١-٥-٦
  .، ومعدات تشغيل ومعدات هيكلية مناسبة)ولكن دون عبوات داخلية(تضى األمر ببطانة داخلية وسفلية منفصلة أو بدوهنا، وإذا اق

ولكن دون عبوات   ( 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) داخلية

  حاويات الوسيطةلية للنظام الرموز الدال  ٤-١-٥-٦
 حرف أو حروف كبرية كما هو حمدد يف         يليهما،  )أ(يتكّون الرمز من رقمني عربيني على حنو ما هو حمدد يف               ١-٤-١-٥-٦
  .احلاوية الوسيطة، رقم عريب يشري إىل فئة من املقاطع مقطع، حني يشترط يف ذلك مث يلي ؛)ب(

  ملفرغةا اململوءة أو ةصلبللمواد ال
  للسوائل ) بار٠,١( كيلوباسكال ١٠حتت ضغط يتجاوز  باجلاذبية   النوع

  ٣١  ٢١  ١١   صلبة

 
  )أ(

  -  -  ١٣  مرنة

  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  طبقاتتعدد الورق، م  
N   أو األلومنيومفوالذ الغري(معدن .(  

ف الالتينية على التوايل يف اخلانة الثانية من واملركبة، يكتب حرفان كبريان من احلر يف حالة احلاويات الوسيطة  ٢-٤-١-٥-٦
  . الوسيطةحاوية ويشري الثاين إىل الوعاء اخلارجي للاوية الوسيطةيشري األول إىل مادة الوعاء الداخلي للح. الرمز
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  :اويات الوسيطةمت تعيني األنواع والرموز التالية للح  ٣-٤-١-٥-٦

  الفقرة  الرمز  فئة احلاوية  اوية الوسيطةمادة صنع احل
  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  وم ألومني  
  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط

  للسوائل

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  
Hيك منسوج بدون طالء أو بطانةبالست   بالستيك  

  بالستيك منسوج مطلي
  بالستيك منسوج مبطن

  بالستيك منسوج مطلي ومبطن
  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 

  

H  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، ومزودة مبعدات هيكلية  جامدةمواد بالستيكية  
  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، قائمة بدون تربيط

  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، ومزودة مبعدات هيكلية
  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، قائمة بدون تربيط

  وائل، مزودة مبعدات هيكليةللس
  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         
  البالستيك اجلامد

مـن  داخلـي   للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، مع وعاء         
  البالستيك املرن

11HZ1 

 
11HZ2 

 
21HZ1 

21HZ2 

٤-٥-٥-٦  
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  الفقرة  الرمز  فئة احلاوية  اوية الوسيطةمادة صنع احل
  من البالستيك اجلامدداخلي للسوائل، مع وعاء 
   من البالستيك املرن داخليللسوائل، مع وعاء

31HZ1 

31HZ2 

G 11  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية   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 

F 11  للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع بطانة داخلية  معاد التكوين خشبF 

  

لبيان طبيعة املادة املستخدمة يف صـنع       ) ب( 1.4.1.5.5.6لفقرة    ل حبرف التيين كبري وفقا      Zيستكمل الرمز باالستعاضة عن احلرف        )أ(
  .الغالف اخلارجي

 أن احلاوية الوسيطة، على الرغم من أهنا من "W"ويعين احلرف . سيطة بعد رمز احلاوية الو"W"قد يأيت احلرف   ٤-٤-١-٥-٦
 وتعترب مماثلة وفقاً لالشتراطات الواردة ٥-٥-٦ عما جاء يف القسم ختتلفنفس النوع الذي يشري إليه الرمز، فإهنا مصنوعة مبواصفات      

  .٢-١-١-٥-٦يف 
  وضع العالمات  ٢-٥-٦
   العالمات األولية  ١-٢-٥-٦
توضع يف مكان   حتمل عالمات دائمة مقروءة     الالئحة  لالستخدام وفقاً هلذه      مصنوعة ومعدة  اوية وسيطة ل ح ك  ١-١-٢-٥-٦

  : مم، وأن تبني ما يلي١٢وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام والرموز عن . تسهل رؤيته

  ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات  )أ(

أو الـصهريج   أو حاوية السوائب املرنـة       ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة          
 ٢-٦ أو ١-٦متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل       النقال أو حاوية الغاز املتعددة العناصر       

  .٨-٧ أو ٧-٦ أو ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦أو 
ين احلرفني الكـبري املعدنية اليت ُتختم أو تنقش عليها العالمات، جيوز وضع  يف حالة احلاويات الوسيطة 

"UN "بدال من الرمز؛  
  ؛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`  Yالتعبئة  جملموعيت IIو III؛  
`٣`  Z جملموعة التعبئة III؛ فقط  

u 
n 
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  ؛)آخر رقمني(شهر وسنة الصنع   )د(
 احملركـات يف نظـام      بالعالمة املميزة للمركبات ذات    االدول املرخصة بتخصيص العالمة، ويعّبر عنه       )ه(

   الدويل؛املرور
كمـا حتـددها الـسلطة      طة  اوية الوسي اسم أو رمز الصانع وغري ذلك من عالمات التعرف على احل            )و(

  املختصة؛
  ؛”0“وضع العالمة ت غري املصممة للتنضيد، اويات الوسيطةوللح. محل اختبار التنضيد بالكيلوغرام  )ز(
  .الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا بالكيلوغرامات  )ح(
ويتم الفصل  ) ح(إىل  ) أ(من   توضع العالمات األولية املطلوبة أعاله وفقاً للتسلسل الوارد يف الفقرات الفرعية            

عند االقتضاء، بشرطة مائلة أو مسافة وتعرض ، ٢-٢-٥-٦بني كل عنصر من عناصر العالمات املطلوبة يف هذه الفقرات الفرعية ويف 
  .أجزاء العالمةمجيع التعرف على سهولة تتيح دائماً بطريقة 

  :أعاله) ح(إىل ) أ(وفقاً للفقرات الفرعية من  يطة أنواع احلاويات الوسملختلففيما 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 

مـع   مرنة للمواد الصلبة تفرغ باجلاذبية مثالً وبالستيكية املنسوج          اوية وسيطة حل
  .غري مصممة للتنضيد/بطانة

 31H1/Y/04 99 

GB/9099 
10800/1200 

 من البالستيك اجلامد للسوائل مصنوعة من البالسـتيك مبعـدات           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      
  .والذوغالف خارجي من الف

 11C/X/01 02 

S/Aurigny 9876 

3000/910 

 مصنوعة من اخلشب لنقل املواد الصلبة مع بطانة داخلية ومرخصة           اوية وسيطة حل
  .III وII وI التعبئة اتللمواد الصلبة يف جمموع

  

u 
n 

u 
n 

u 
n 

u 
n 

u 
n 
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  اإلضافيةوضع العالمات   ٢-٢-٥-٦
وباإلضافة إىل ذلك املعلومات التالية الـيت       ،  ١-٢-٥-٦ العالمات املطلوبة مبوجب     اوية وسيطة حتمل كل ح    ١-٢-٢-٥-٦

  : للفحصمتيسِّرميكن أن تسجل على لوحة مقاومة للتآكل مثبتة بصفة دائمة يف مكان 

  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(ن الفارغ بالكيلوغراماتكتلة الوز

إذا  )أ()أو بـار  (كيلوباسـكال   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 انطبقملنع التسرب تاريخ آخر اختبار 
     X X X  )الشهر والسنة(تاريخ آخر فحص 

         X  الرقم املسلسل لدى املنتج
  )ب(احلد األقصى حلمل التنضيد املسموح به

X X X X X 

  .تذكر الوحدة املستخدمة  )أ(
اويات الوسيطة اليت صـنعت أو أصـلحت أو أعيـد    ينطبق وضع هذه العالمات اإلضافية على مجيع احل  . ٢-٢-٢-٥-٦انظر    )ب(

  .٢٠١١يناير /تصنيعها اعتباراً من كانون الثاين

  :يبني احلد األقصى حلمل التنضيد املنطبق عندما تكون احلاوية الوسيطة قيد االستخدام برمز كما يلي  ٢-٢-٢-٥-٦

  

  

   البعد األدىن    البعد األدىن   
   مم١٠٠   مم١٠٠  

  قابلة للتنضيدغري حاويات وسيطة    قابلة للتنضيدحاويات وسيطة  

وتكون احلروف واألرقام اليت تشري     . مم وأن يكون مستدمياً ومرئياً بوضوح     ١٠٠× مم  ١٠٠وال يقل الرمز عن       
  . مم على األقل١٢إىل الكتلة بارتفاع 

... kg max... kg max

البعد األدىن
 

١٠٠
 مم

البعد األدىن 
 

١٠٠
 مم

 

 ...كغم ... 
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  انظـر  (يمي  وال تتجاوز الكتلة املبينة أعلى الرمـز احلمـل املفـروض خـالل اختبـار النمـوذج التـصم                  
  .١,٨مقسوماً على ) ٤-٦-٦-٥-٦

 على مجيع احلاويات الوسيطة اليت صنعت أو أصلحت أو أعيد تصنيعها اعتبـاراً       ٢-٢-٢-٥-٦تنطبق أحكام     :مالحظة
  .٢٠١١يناير /من أول كانون الثاين

ة املرنة رمساً توضـيحياً  ، جيوز أن حتمل احلاويات الوسيط    ١-٢-٥-٦باإلضافة إىل العالمات املطلوبة مبقتضى        ٣-٢-٢-٥-٦
  .لطرائق الرفع املوصى هبا

 العالمات املبّينة ٢٠١١يناير / كانون الثاين١توضع على الوعاء الداخلي للحاوية الوسيطة املركبة املصنوعة بعد   ٤-٢-٢-٥-٦
وال يوضع رمز التعبئـة  ). و(و) ه(إذا كان التاريخ هو تاريخ صنع الوعاء الداخلي البالستيكي     ) د(و) ج(و) ب (١-١-٢-٥-٦يف  

وتكون العالمات دائمة، ومقروءة ويف موضع يسهِّل       . ١-١-٢-٥-٦وتوضع العالمات طبقاً للتتابع املبّين يف       . اخلاص باألمم املتحدة  
  .رؤيتها حني يوضع الوعاء الداخلي يف الغالف اخلارجي

 الوعاء الداخلي إىل جانـب بـاقي        جيوز بدالً من ذلك أن يوضع تاريخ صنع الوعاء الداخلي البالستيكي على             
  :وفيما يلي مثال على طريقة مناسبة لوضع العالمات. العالمات

  
تكن حاوية وسيطة مركبة مصممة حبيث ميكن فك الغالف اخلارجي للحاوية الوسيطة املركبة لغـرض       حيثما    ٥-٢-٢-٥-٦

 على كل من األجـزاء      ،، يوضع )استخدامها املرسل األصلي  وذلك مثالً إلعادة احلاوية الوسيطة لكي يعيد        (نقله عندما تكون فارغة     
على النحو  ، ذلك من عالمات تعرف احلاوية الوسيطة   شهر وسنة الصنع واسم أو رمز الصانع وغري        تنفيذ التفكيك،  فصلها عند    املزمع

  ).)و( ١-١-٢-٥-٦(الذي حتدده السلطة املختصة 
 منـوذج   ستوفية ملواصفات م  العالمات إىل أن احلاويات الوسيطة      تشري :النموذج التصميمي استيفاء مواصفات     ٣-٢-٥-٦

  . االشتراطات املشار إليها يف الشهادةئها وإىل استيفا،تصميمي اجتاز االختبار
  )31HZ1 (وضع العالمات على احلاويات الوسيطة املركبة املعاد تصنيعها  ٤-٢-٥-٦

 عن احلاوية الوسيطة    ٢-٢-٢-٥-٦ و ١-١-٢-٥-٦  وفقاً ألحكام هذه الالئحة، ُتمحى العالمات املبّينة يف         
  . األصلية أو ُتجعل قراءهتا متعذّرة، وتوضع عالمات جديدة على احلاوية الوسيطة املعاد تصنيعها

  البناءاشتراطات   ٣-٥-٦
  عامةاشتراطات   ١-٣-٥-٦
  .اأو حممية على النحو املالئم منه عن البيئة اخلارجية ةلعطب الناشئعوامل امقاومة ل تكون احلاويات الوسيطة   ١-١-٣-٥-٦
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مبنية ومغلقة على حنو ال يتيح تسّرب أي من حمتوياهتا يف ظل ظروف النقل العادية،                تكون احلاويات الوسيطة    ٢-١-٣-٥-٦
 .مبا يف ذلك تأثريات االهتزاز أو التغريات يف درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط

 مبنية من مواد تتفق مع حمتوياهتا، أو حممية من الداخل، حبيـث ال              ل إغالقها  ووسائ تكون احلاويات الوسيطة    ٣-١-٣-٥-٦
  : ملا يليتكون عرضة

  راً؛خط  استخدامهاجيعلتفاعل احملتويات معها على حنو   )أ(
 .مركبات ضارة أو خطرةتكوِّن معها  أو حتللها، أو  الوسيطةتفاعل احملتويات مع احلاوياتت أن  )ب(

  .، ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غري عرضة للتفاعل مع حمتويات احلاوياتيام احلشاعند استخدا  ٤-١-٣-٥-٦
 التشغيل موضوعة أو حممية على حنو يقلل إىل أدىن حد من خطر تسّرب احملتويات نتيجـة    معداتتكون مجيع     ٥-١-٣-٥-٦

  . خالل املناولة أو النقللعطب يصيبها
 مصممة على حنو يقاوم، دون فقد يف        ةاهليكليومعداهتا   تشغيلها   ومعداتهتا  ملحقاو تكون احلاويات الوسيطة    ٦-١-٣-٥-٦

. املعدة للتنضيد مصممة للتنـضيد     وتكون احلاويات الوسيطة  . احملتويات، الضغط الداخلي للمحتويات وإجهاد املناولة والنقل العاديني       
 الظروف العادية للمناولة والنقل دون أن يتسبب ذلك         لتحّملوتكون مجيع مرابط الرفع والتثبيت يف احلاويات قوية على النحو الكايف            

  . الوسيطةد ال لزوم له على أي جزء من احلاويةاجهإيف حدوث تشويه كبري أو قصور وتكون موضوعة على حنو ال يسبب أي 
 : ينبغي أن تكون مبنية حبيثإطار من جسم داخل اوية الوسيطةعندما تتكّون احل  ٧-١-٣-٥-٦

  جلسم؛ا يف  مادياً عطباً أو يضغط عليه على حنو يتسببطاراإلب اجلسم ال حيتك  )أ(
   يف مجيع األوقات؛إلطاريظل اجلسم ممسوكاً داخل ا  )ب(
 تتـيح   إلطار إذا كانت الوصالت بني اجلسم وا      للعطب التجهيز مثبتة حبيث ال تتعرض       عناصرتكون    )ج(

  .التمدد أو احلركة نسبياً
 يكون نظام التفريغ بأكمله حممياًوفريغ يف القاع، يكون باإلمكان تأمينه يف الوضع املغلق  صمام تحيثما يركب  ٨-١-٣-٥-٦

يكون الوضـع   و.  ذراعية ضد الفتح املفاجئ    وسائل إغالق الصمامات اليت هلا     يكون باإلمكان تأمني  و. العطبعلى النحو املالئم من     
 منفذ إغالقسوائل أيضاً وسيلة ثانوية إلحكام على اليت حتتوي   ت الوسيطة احلاوياوتوفر يف   . املفتوح أو الوضع املغلق ظاهرين بسهولة     

  . أو وسيلة مماثلةشفة سطامية على سبيل املثال بواسطة ،التفريغ
  االختبار، وإصدار الشهادات والفحص  ٤-٥-٦
 ضمان جودة توافق عليه وختترب وفقاً لربنامج   ويعاد تصنيعها، وُتصلَّح،   تصّنع احلاويات الوسيطة  : ضمان اجلودة   ١-٤-٥-٦

  . تستويف االشتراطات الواردة يف هذا الفصل أو معاد تصنيعها أو مصلّحةالسلطة املختصة، لضمان أن كل حاوية مصنوعة
 - طرود النقل للبضائع اخلطرة -العبوة  "ISO 16106: 2006 رقم  لتوحيد املقاييس،ة الدولياملنظمة يوفر معيار  :مالحظة

توجيهات مقبولة لإلجراءات الـيت   " ISO 9001 مبـادئ لتطبيـق -طرة واحلاويات الوسيطة والعبوات الكبرية عبوات البضائع اخل
  . ميكن اتباعها

 ودورية بدئيةفحوص الختبارات النموذج التصميمي، وكذلك ل ختضع احلاويات الوسيطة :اشتراطات االختبار  ٢-٤-٥-٦
  .، إذا انطبقت٤-٤-٥-٦  للفقرة وفقاً
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اويـة  بشأن كل منوذج تصميمي حل    ) ٢-٥-٦على النحو املبني يف     (تصدر شهادة وعالمة    : إصدار الشهادات   ٣-٤-٥-٦
  . تفيد بأن النموذج التصميمي مبا فيه جتهيزاته يستويف اشتراطات االختباروسيطة

  الفحص واالختبار   ٤-٤-٥-٦
  .اليت مت إصالحها بشأن اختبارات وفحوص احلاويات الوسيطة ٥-٤-٥-٦انظر أيضاً   : مالحظة

 معدنية أو مصنوعة من البالستيك اجلامد أو مركبة للتأكد من قبوهلا من الـسلطة               اوية وسيطة تفحص كل ح    ١-٤-٤-٥-٦
  :املختصة

 فيمـا   سنوات، مث بعد ذلك على فترات ال تتجاوز مخس          )مبا يف ذلك بعد صنعها     (قبل بدء تشغيلها    )أ(
  :بالتايليتعلق 

  لتصميمي مبا يف ذلك وضع العالمات؛املطابقة للنموذج ا  `١`
  احلالة الداخلية واخلارجية؛  `٢`
  ؛أداء جتهيزات التشغيل وظائفها كما ينبغي  `٣`

  إالّ بالقدر الالزم إلجراء فحص مناسب جلسم       ، إن وجد،   العزل احلراري  وليست هناك حاجة إىل إزالة    
  احلاوية الوسيطة؛

  :بالتايلما يتعلق  فيسنةني 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
  .وتكون كل حاوية وسيطة مطابقة يف مجيع النواحي لنموذجها التصميمي  

 لكل حاوية   ٣-٧-٦-٥-٦الختبار املبني يف    ا  بقدر ار مناسب ملنع التسرب يكون فعاالً على األقل       جيرى اختب   ٢-٤-٤-٥-٦
وسيطة معدنية، أو من البالستيك اجلامد واحلاويات الوسيطة املركبة لنقل السوائل أو لنقل املواد الصلبة اليت متأل أو تفرغ حتت الضغط، 

  :٣-٧-٦-٥-٦ستوى االختبار املبني يف وتكون احلاويات الوسيطة قادرة على استيفاء م
  قبل استخدامها األول يف النقل؛  )أ(
  .على فترات ال تتجاوز سنتني ونصف سنة  )ب(
وجيوز اختبار الوعـاء    . ويلزم يف هذا االختبار أن تكون احلاوية الوسيطة جمهزة بوسائل اإلغالق األولية للقاع              

  .ارجي، شريطة عدم تأثر نتائج االختبار بذلكالداخلي يف حاوية وسيطة مركبة بدون الغالف اخل
التـايل  أو االختبار   إىل حني موعد الفحص     وكل اختبار   بتقرير عن كل فحص     حيتفظ مالك احلاوية الوسيطة       ٣-٤-٤-٥-٦

انظر كـذلك اشـتراطات وضـع       ( ويشمل التقرير نتائج الفحص واالختبار، وحيدد الطرف القائم بالفحص واالختبار            .على األقل 
  ).١-٢-٢-٥-٦المات يف الع
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جيوز للسلطة املختصة أن تطلب يف أي وقت اإلثبات باالختبارات، وفقا ملا ورد يف هذا الفصل، أن احلاويـة                     ٤-٤-٤-٥-٦
  . الوسيطة مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي

  احلاويات الوسيطة اليت مت إصالحها  ٥-٤-٥-٦
أو صيانتها بطريقـة     إصالحهاأو أي سبب آخر، يلزم      ) حادث مثالً (نتيجة صدم    اوية وسيطة حإذا انعطبت     ١-٥-٤-٥-٦

 مـن   ُيعطبويستبدل ما   . ، حبيث تطابق النموذج التصميمي    )١-٢-١ يف   تعريف الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة    انظر  (أخرى  
  .ت الوسيطة املركبةاألوعية الداخلية يف احلاويامن  و،أجسام احلاويات الوسيطة البالستيكية اجلامدة

باإلضافة إىل أي اشتراطات اختبار وفحص أخرى واردة يف هذه الالئحة، ختضع احلاويـة الوسـيطة لكـل                    ٢-٥-٤-٥-٦
  .، وتعد التقارير املطلوبة بعد إمتام اإلصالح٤-٤-٥-٦اشتراطات االختبار والفحص الواردة يف 

عد اإلصالح بوضع عالمة على احلاوية الوسيطة قرب عالمة  يقوم الطرف الذي يؤدي االختبارات والفحوص ب        ٣-٥-٤-٥-٦
  :النموذج التصميمي للصانع، تبني ما يلي

  احلالة اليت أجري فيها اإلصالح؛  )أ(
  واسم الطرف الذي أجرى اإلصالح أو رمزه املرخص لـه؛  )ب(
  ).الشهر، السنة(وتاريخ االختبارات والفحوص   )ج(

 مستوفية الشـتراطات االختبـارات      ٢-٥-٤-٥-٦لفقرة    الفحوص اليت جترى وفقاً ل    جيوز اعتبار االختبار و     ٤-٥-٤-٥-٦
  .والفحوص الدورية اليت جترى كل عامني ونصف وكل مخسة أعوام

  اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة  ٥-٥-٦
  اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة املعدنية  ١-٥-٥-٦
وهناك ثالث فئات من    . نقل املواد الصلبة والسوائل   لاملعدنية   لوسيطة على احلاويات ا   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-١-٥-٥-٦

  :هذه احلاويات
  ؛)11N و11B و11A(ة اجلاذبيبأو تفرغ  متأل ة اليت صلبللمواد ال  )أ(
 21B و21A) ( بار٠,١( كيلوباسكال ١٠يتجاوز مانومتري   بضغط   متأل أو تفرغ  ة اليت   صلبلمواد ال ول  )ب(

  ؛ )21Nو
  ).31N و31B و31A(ل للسوائو  )ج(

. ويتم اللحام مبهارة ويوفر السالمة الكاملة     . تصنع األجسام من معدن مطلي مناسب ثبتت متاماً قابليته للحام           ٢-١-٥-٥-٦
  .ويؤخذ يف االعتبار أداء درجات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء

 . متماثلةغري بسبب جتاور فلزات نة الغلفبفعل إعطاب األجسامتجنب ب ُيعىن  ٣-١-٥-٥-٦

 على أي أجزاء متحركـة    قابلة لالشتعال املصنوعة من األلومنيوم لنقل السوائل ال       احلاويات الوسيطة  لال تشتم   ٤-١-٥-٥-٦
 غري حممي معّرض للصدأ، ما قد يسبب تفاعالً خطرياً نتيجة تالمس احتكاكي             فوالذ وغريها املصنوعة من     اإلغالق ووسائلكاألغطية  

  .مأو صدمي مع األلومنيو
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 :من معادن تستويف االشتراطات التاليةاملعدنية تصنع احلاويات الوسيطة   ٥-١-٥-٥-٦

 مطلق مع حد أدىن                عن ،تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة املئوية       ال يف حالة الفوالذ،    )أ(
  مقيـسة  املـستخدم،  لفوالذا  الشد يف  احلد األدىن املضمون ملقاومة    = Rmحيث   ؛يف املائة  ٢٠نسبته  

  ؛)N/mm2( ٢مم/بوحدات نيوتن

  أدىن مطلق  مع حدّ  عن                    ة،   ال تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة املئوي       ،أللومنيوميف حالة ا    )ب(
  مقيـسة  املستخدم،األلومنيوم    يف احلد األدىن املضمون ملقاومة الشد     = Rmيف املائة، حيث     ٨ نسبته

  ؛)N/mm2 (٢مم/بوحدات نيوتن
 تـؤمن العينات اليت حتدد االستطالة عند االنكسار يف مستوى مستعرض بالنسبة الجتاه الدلفنة، و           تؤخذ  و  

  :حبيث يكون
  5d    =  Lo 

  A65.5    =Loأو 
  طول العينة قبل االختبار  =  Lo  حيث  
    d  =  القطر  
    A  =  مساحة املقطع العرضي لعينة االختبار. 

  :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 حتت الفوالذمن ) كنسبة مئوية(الدنيا  االستطالة    =  Ao  حيث  
  ؛)٥-١-٥-٥-٦ انظر( الشد إجهاد        

، يكون احلد األدىن لـسمك اجلـدار وفقـاً          )أ( املرجعي املوصوف يف     الفوالذ غريللمعادن األخرى     )ب(
  :للمعادلة التالية

  

  ؛)باملليمترات(مسك اجلدار املعادل املطلوب للمعدن املستخدم   =  e1  :حيث  

10000 
6Rm 

10000 
Rm  

3
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0
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    eo  =   ؛)راتباملليمت( املرجعي فوالذ املطلوب للدارلسمك اجلاحلد األدىن  
    Rm1  =   ملعدن املستخدميف امقاومة الشد الدنيا املضمونة (N/mm2))  ؛)أدناه) ج(انظر  
    A1 =   الشد إجهادللمعدن املستخدم عند االنكسار حتت ) كنسبة مئوية(االستطالة الدنيا   
  ؛)٥-١-٥-٥-٦انظر (        

  ؛١,٥ اجلدار بأي حال عن يقل مسكأال على   
 هـي  (Rm1)ملعدن املـستخدم  يف ا، تكون قوة الشد الدنيا املضمونة       )ب( يف   ألغراض احلساب املبني    )ج(

 الفوالذ األوستنييت، ميكن    عغري أنه يف حالة أنوا    . القيمة الدنيا وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمادة       
ا تـنص شـهادة    يف املائة عندم١٥ وفقاً ملعايري املادة بنسبة تصل إىل       Rm    زيادة القيمة الدنيا احملددة ل    

 هي القيمـة الـدنيا   Rm معيار للمادة املعنية، تكون قيمة وإذا مل يوجد . فحص املادة على قيمة أعلى    
  .الواردة يف شهادة فحص املادة

لسوائل قادرة على تصريف كمية كافية من البخار        ا لنقل احلاويات الوسيطة تكون  : اشتراطات ختفيف الضغط    ٧-١-٥-٥-٦
وميكن أن يتحقق ذلك بأجهزة ختفيف الضغط التقليدية أو بوسائل تركيبية . النريان لضمان عدم تصدع اجلسميف حالة حدوث إحاطة ب

 يف انومتري أقل من جمموع الضغط املوال) بار ٠,٦٥( كيلوباسكال ٦٥ أعلى من  عند حدوال يكون البدء يف ختفيف الضغط  . أخرى
 ١( كيلوباسكال ١٠٠ اً الضغط اجلزئي للهواء أو الغازات األخرى اخلاملة، ناقصاًدأي ضغط البخار ملادة امللء زائ( احلاويات الوسيطة

 الالزمة يف ختفيف الضغطوتركب أجهزة . ٤-١-١-٤ يف بنيحمدداً على أساس درجة قصوى للملء كما هو م     وس،  ٥٥º عند) )بار
  .حّيز البخار

    املرنةاويات الوسيطةاشتراطات خاصة للح   ٢-٥-٥-٦
  :من األنواع التاليةاليت  املرنة  الوسيطة على احلاوياتاالشتراطاتنطبق هذه ت  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 فقطصلباملرنة لنقل املواد ال وختصص احلاويات الوسيطة  

 املرنـة مالئمـني      الوسيطة مناسبة؛ وتكون قوة املادة وبناء احلاوية     من مواد   الوسيطة  تصنع أجسام احلاويات      ٢-٢-٥-٥-٦
  .لسعتها واستخدامها املزمع
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، بعد غمرها بالكامل 13M2و 13M1 املرنة من نوعي حتتفظ مجيع املواد اليت تستخدم يف بناء احلاويات الوسيطة  ٣-٢-٥-٥-٦
قل من مقاومة الشد كما قيست يف األصل على املادة املكيفة للتـوازن             على األ  يف املائة    ٨٥ساعة، بنسبة    ٢٤يف املاء ملدة ال تقل عن       

  .من الرطوبة النسبية أو أقل يف املائة ٦٧عند 
وتـؤّمن مجيـع هنايـات    .  باحلرارة أو التصميغ أو أية طريقة معادلة   اإلغالقيلزم تشكيل الدرزات بالغرز أو        ٤-٢-٥-٥-٦

  .الدرزات ذات الغرز
 فوق البنفسجي أو عن     اإلشعاع الناجم عن    ولالحنطاطاملرنة مقاومة كافية للتقادم     الوسيطة  اويات   احل تتوفّر يف   ٥-٢-٥-٥-٦

  .املقصودعل هذه احلاويات مالئمة الستخدامها جت مقاومة املادة احملتواة، عن فعلالظروف املناخية أو 
املرنـة واملـصنوعة مـن املـواد        يطة  الوس فوق البنفسجي للحاويات     اإلشعاعحيثما يتطلب األمر وقاية من        ٦-٢-٥-٥-٦

وتكون هذه املواد املضافة متوافقة مـع       .  املناسبة الصاّدات بإضافة أسود الكربون أو غريه من الصبغات أو           الوقاية كفلالبالستيكية، تُ 
دمت لدى تصنيع    غري تلك اليت استخ    صاّداتوعندما يستخدم أسود الكربون أو صبغات أو        . تظل فعالة طوال بقاء اجلسم    واحملتويات  

النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغيري يف حمتوى أسود الكربون أو يف حمتوى الصبغة أو حمتوى                 
  . اخلصائص الفيزيائية ملادة البناءيف ال يؤثر تأثرياً ضاراً الصاّدةاملادة 

م لتحسني املقاومة للتقادم وخلدمة أغراض أخرى شريطة أالّ تؤثر املواد            مواد مضافة يف مادة اجلس     إدماججيوز    ٧-٢-٥-٥-٦
  . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيف ضاراً تأثريااملضافة 

ولكن ميكن استخدام . اويات الوسيطة يف صنع أجسام احلاستخدمتال تستخدم أية مادة مستخلصة من أوعية   ٨-٢-٥-٥-٦
وال مينع هذا إعادة استخدام أجزاء املكونات مثل املعدات امللحقة وقواعـد           . ردة الناجتة من نفس عملية التصنيع      أو اخل  اإلنتاجخملفات  

  . على أي حنو يف استخدام سابقأُعطبتاملنصات شريطة أالّ تكون هذه املكونات قد 
  .١:٢ بعد التعبئة، ال تتجاوز نسبة االرتفاع إىل العرض  ٩-٢-٥-٥-٦
. هـ وصنعها مع سعة احلاوية واالستخدام املخصصة ل       هتاتتناسب قو و،  مالئمةالبطانة مصنوعة من مادة     تكون    ١٠-٢-٥-٥-٦

 وقادرة على مقاومة الضغوط والصدمات اليت ميكن حدوثها يف ظـروف املناولـة              مانعة للتنخيل  ووسائل اإلغالق وتكون الوصالت   
  .والنقل العاديني

  جامد املصنوعة من بالستيك ةاويات الوسيطاشتراطات خاصة للح  ٣-٥-٥-٦
وأنـواع  . ة أو السوائل  صلبالبالستيكية اجلامدة لنقل املواد ال      على احلاويات الوسيطة   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-٣-٥-٥-٦

  :هيالبالستيكية اجلامدة  احلاويات الوسيطة
11H1      لوسـيطة اويـات ا  ل احلمل الكلي عندما يتم تنضيد احل      مُّحمصممة لت وجمهزة مبعدات هيكلية ،

  باجلاذبيةأو تفريغها ملؤها ة اليت يتم صلبخصصة للمواد الامل
11H2   أو تفرغ باجلاذبيةمتأل مستندة إىل قوهتا دون دعامات، خمصصة للمواد اجلامدة اليت  
21H1      اويات الوسـيطة  مصممة الحتمال احلمل الكلي عندما يتم تنضيد احل       وجمهزة مبعدات هيكلية ،

   الضغطحتتأو تفريغها ملؤها ليت يتم ة اصلبخمصصة للمواد ال
21H2  الضغطحتت  غأو تفرمتأل مستندة إىل قوهتا دون دعامات، خمصصة للمواد اجلامدة اليت  
31H1      لنقـل   احلاويات الوسيطة مل احلمل الكلي عندما يتم تنضيد       حجمهزة مبعدات هيكلية مصممة لت

  لسوائلا
31H2  دعامات، للسوائل دون مستندة إىل قوهتا. 
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 سعته واالستخدام املقـرر   تبعاً ل تانة كافية   مب مواصفات معروفة ويكون     ييصنع اجلسم من بالستيك مناسب ذ        ٢-٣-٥-٥-٦
ويؤخـذ يف   .  فوق البنفسجي إذا ما حـدث      اإلشعاع املادة احملتواة أو     بسبب واالحنطاطللتقادم  مناسبة  لمادة مقاومة   لوتكون  . هـل

  .وال يشكل أي نفاذ للمادة احملتواة خطراً يف الظروف العادية للنقل. جة احلرارة املنخفضةاالعتبار حسب االقتضاء األداء يف در
بإضافة أسود الكربون أو غريه من الصبغات       تكفل  فسجي مطلوبة،   ن فوق الب  اإلشعاععندما تكون الوقاية من        ٣-٣-٥-٥-٦

وعندما يـستخدم أسـود     . ظل فعالة طوال مدة بقاء اجلسم     تات و وتكون هذه املواد املضافة متوافقة مع احملتوي      . املناسبةالصاّدات  أو  
 غري تلك اليت استخدمت يف صنع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبـار إذا  صاّداتالكربون أو صبغات أو    

  . اخلصائص الفيزيائية ملادة البناءيفكان التغيري يف حمتوى أسود الكربون أو الصبغة أو املادة املثبطة ال يؤثر تأثرياً ضاراً 
 مواد مضافة يف مادة اجلسم لتحسني املقاومة للتقادم أو خلدمة أغراض أخرى، شريطة أالّ تؤثر هذه وز إدماججي   ٤-٣-٥-٥-٦

  . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيفاملواد تأثرياً ضاراً 
 أو اإلنتاج بقاياالبالستيكية اجلامدة استخدام أية مادة سبق استخدامها غري        ال جيوز يف صنع احلاويات الوسيطة        ٥-٣-٥-٥-٦

  .املواد املعاد طحنها والناجتة من نفس عملية التصنيع
  املركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكيةاويات 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   ـ  ا لنقل ، املَعّدة امد ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل     ،املركبة احلاويات الوسيطة ة صلبملواد ال
  اليت متأل أو تفرغ باجلاذبية

11HZ2  ة اليت  صلبملواد ال ا لنقل ّدة، املعَ  ذات الوعاء الداخلي البالستيكي املرن     ،املركبة احلاويات الوسيطة
  متأل أو تفرغ باجلاذبية

21HZ1  ـ  ا لنقل ، املَعّدة امد ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل     ،املركبة احلاويات الوسيطة ة صلبملواد ال
  اليت متأل أو تفرغ حتت الضغط

21HZ2   ة اليت  صلبملواد ال نقل ا  ل ، املَعّدة املرن ذات الوعاء الداخلي البالستيكي      ،املركبة احلاويات الوسيطة
  متأل أو تفرغ حتت الضغط

31HZ1  لسوائلا لنقل ، املَعّدةامد ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل،املركبة احلاويات الوسيطة  
31HZ2  لسوائلا لنقل ، املَعّدة ذات الوعاء الداخلي البالستيكي املرن،املركبة احلاويات الوسيطة.  

لبيان طبيعة  ) ب( ١-٤-١-٥-٦ ملا ورد يف      حبرف كبري وفقاً   Zاحلرف الالتيين    الرمز بإبدال    ناستكمل ه يو  
  .املادة املستخدمة يف الغالف اخلارجي

هو وعاء " صلبال"والوعاء الداخلي   .  بدون غالفه اخلارجي   االحتواءال يقصد من الوعاء الداخلي تأدية وظيفة           ٢-٤-٥-٥-٦
" صـلب "وأي وعاء داخلي غري     . ، وبدون الوعاء اخلارجي   وسائل اإلغالق ون وجود   حيتفظ بشكله اخلارجي عندما يكون فارغاً بد      

  ".مرناً"يعترب 
 أثنـاء  فيزيائي عطبيتألف الغالف اخلارجي عادة من مادة صلبة مشكلة حبيث حتمي الوعاء الداخلي من أي             ٣-٤-٥-٥-٦

  .سفلية حسب االقتضاءويشمل املنصة ال. االحتواءاملناولة والنقل وال يقصد منه تأدية وظيفة 
 تقييم سالمة احلاوية الداخليـة  تصميما ُيسهِّل املركبة ذات الغالف اخلارجي احمليط هبا        تصمم احلاوية الوسيطة     ٤-٤-٥-٥-٦

  .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 لسعته    مب ويكون   ،يصنع الوعاء الداخلي من مواد بالستيكية مناسبة ذات مواصفات معروفة            ٦-٤-٥-٥-٦
 اعشع أو عن اإلليت حيتويها الوعاء،الذي ينجم عن املادة اواالحنطاط للتقادم بصورة كافية وتكون املادة مقاومة   . له واالستخدام املقرر 

 يشكل أي نفاذ للمادة احملتـواة       وأن ال  ،حسب االقتضاء األداء يف درجة احلرارة املنخفضة      عى  ويرا. حسب األحوال  ،فوق البنفسجي 
  .خطراً يف الظروف العادية للنقل

أسود الكربون أو غريه مـن الـصبغات أو         يضاف   فوق البنفسجي مطلوبة     اإلشعاعحيثما تكون الوقاية من        ٧-٤-٥-٥-٦
ويف حالة اسـتخدام أسـود      .  الوعاء الداخلي  طوال عمر تظل فعالة   وتوافقة مع احملتويات     م اإلضافاتوتكون هذه   .  املناسبة الصاّدات

 غري تلك املستخدمة يف صناعة النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان     صاّداتالكربون أو صبغات أو     
  . اخلصائص الفيزيائية ملادة البناءيف سلبياًال يؤثر تأثرياً  الصادةالتغيري يف حمتوى أسود الكربون أو الصبغة أو املادة 

 املقاومة للتقادم أو خلدمة أغراض أخرى، شريطة أالّ          لتحسني  مواد مضافة يف مادة الوعاء الداخلي      جيوز إدماج    ٨-٤-٥-٥-٦
  . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيف سلبياًتؤثر هذه املواد تأثرياً 

 أو املواد املعاد طحنـها      اإلنتاج بقاياغري   مادة سبق استخدامها  أي   استخدام   يف صنع األوعية الداخلية   ال جيوز     ٩-٤-٥-٥-٦
  .والناجتة من نفس عملية التصنيع

  . على األقلرقائقثالث  من 31HZ2ع  من النوحاوية الوسيطةيتكون الوعاء الداخلي لل  ١٠-٤-٥-٥-٦
  . هلاقرراملركبة واالستخدام املالوسيطة اخلارجي وبناؤه مع سعة احلاوية تتناسب قوة مادة الغالف   ١١-٤-٥-٥-٦
 . الوعاء الداخليُيعِطب من أي نتوء ميكن أن يكون الغالف اخلارجي خالياً  ١٢-٤-٥-٥-٦

  . الغالف اخلارجي املصنوع من الفوالذ أو األلومنيوم من معدن مالئم ذي مسك كافيبىن  ١٣-٤-٥-٥-٦
 التجفيف مستوفياً لدرجة اجلفاف التجارية،خلشب الطبيعي املستخدم يف صناعة الغالف اخلارجي جيد       يكون ا   ١٤-٤-٥-٥-٦

وميكن صناعة اجلزء العلوي والسفلي مـن خـشب معـاد    .  من العيوب اليت ميكن أن تضعف مادياً قوة أي جزء من الغالف      وخالياً
  .و أي نوع آخر مناسبمقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط أو احلبييب أ التكوين

 مبنشار دوار على هيئـة      اًيكون اخلشب الرقائقي املستخدم يف صناعة الغالف اخلارجي جيد التجفيف مقطوع            ١٥-٤-٥-٥-٦
 املتراصة الرقائق تلصقو. شرائح أو قشرة، صاحل للتبادل التجاري وخالٍ من أي عيوب ميكن أن تضعف إىل حد كبري من قوة الغالف                  

 األغلفة جيـداً أو     وُتسمَّر. وميكن استخدام مواد أخرى مناسبة مع اخلشب الرقائقي من أجل بناء الغالف           . ومة للماء مبادة الصقة مقا  
  . بوسائل مناسبة على حنو مماثلُيضبط تركيبهاطراف أو األ أو الزوايا أعمدة ُتثبَّت على

ب املضغوط أو احلبييب أو أي أنواع أخرى مالئمة يستخدم اخلشب املعاد التكوين املقاوم للماء مثل ألواح اخلش  ١٦-٤-٥-٥-٦
 .وميكن استخدام مواد أخرى مالئمة يف بناء األجزاء األخرى من الغالف. يف بناء جدران الغالف اخلارجي

ليفي، يستخدم كرتون ليفي قوي من صنف جيد مصمت أو مزدوج الللغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون    ١٧-٤-٥-٥-٦
وتكون مقاومة السطح اخلارجي للماء حبيث ال       . هـيناسب سعة الغالف واالستخدام املقرر ل     ) د أو متعدد اجلدران   جبدار واح (الوجه  

 انظر  -دقيقة لتحديد امتصاص املاء،      ٣٠ملدة  ) Cobb( اختبار جيرى بطريقة كوب      حيدده، كما   ٢م/غ ١٥٥ تتجاوز الزيادة يف الكتلة   
بـدون  ن غّضيليفي والويقطع الكرتون .  وتتصف خبواص ثين مناسبة،ISO 535:1991 مـ رق لتوحيد املقاييس،ة الدولياملنظمة معيار

د َدُخ لصقُتو.  يف السطح أو حدوث ثين غري مالئمحدوث شروخ حبيث ميكن القيام بعملية التجميع بدون تشقق أو ويشقب، خدوش
  .بالظهارات املقابلة هلا بغراء متني ألواح الكرتون الليفي املموج



 

290 

ليفي إطار خشيب أو أن تكون هذه األطراف الميكن أن يكون ألطراف الغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون      ١٨-٤-٥-٥-٦
  . خشبيةبعوارضوميكن تقويتها . مصنوعة كلية من اخلشب

 صقل وُتمتراكبة ُتجعلليفي بشريط الصق أو ال الربط يف الغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون وصالتم َضُت  ١٩-٤-٥-٥-٦
ـ   الصق  أو بشريط  لصق بال اإلغالقوحيثما يتم   .  الربط على حنو مناسب    وصالتتراكب  يكون  و. أو تدرز مبشابك معدنية    ستخدم ت
  .مادة الصقة مقاومة للماء

  الغالف اخلارجي مصنوعاً من مادة بالستيكية تنطبق األحكام ذات الصلة الـواردة            اليت يكون فيها    الة  احليف    ٢٠-٤-٥-٥-٦
  .٩-٤-٥-٥-٦ إىل ٦-٤-٥-٥-٦يف 
 .الداخلي من مجيع جوانبه بالوعاء 31HZ2  من النوعاوية الوسيطةحييط الغالف اخلارجي للح  ٢١-٤-٥-٥-٦

 مالئمـة للمناولـة      أن تكـون   فكّهاأو أية منصة ميكن       احلاوية الوسيطة  مدجمة يف أية منصة سفلية    جيب يف     ٢٢-٤-٥-٥-٦
  . القصوى املسموح هبااإلمجاليةتلتها  كحىتامليكانيكية مع احلاوية وهي معبأة 

 أثنـاء تكون املنصة أو القاعدة املدجمة مصممة حبيث يتم جتنب أي نتوء يف قاعدة احلاوية قد يعرضها للعطب                    ٢٣-٤-٥-٥-٦
  .املناولة

دام منصة  وعند استخ .  أثناء املناولة والنقل   للتوازن ا ضمان ، منصة قابلة للفك   على أي ثبت الغالف اخلارجي    ي  ٢٤-٤-٥-٥-٦
  . باحلاوية الوسيطةعطباقد تلحق قابلة للفك يكون سطحها العلوي خالياً من أي نتوءات حادة 

 خـارج   األدوات تكون هذه    على أن  أداء التنضيد،    تحسني تقوية مثل الدعائم اخلشبية ل     استخدام أدوات جيوز    ٢٥-٤-٥-٥-٦
  .الوعاء الداخلي

.  للتنضيد، يكون السطح احلامل على حنو يوزع احلمل توزيعاً مأمونـاً           عدة م عندما تكون احلاويات الوسيطة     ٢٦-٤-٥-٥-٦
  .يداخلحبيث ال يستند احلمل على الوعاء الالوسيطة  احلاويات  هذهتصممو
 ليفيالاملصنوعة من الكرتون الوسيطة اشتراطات خاصة للحاويات   ٥-٥-٥-٦

متأل ة التـي   صلبليفي لنقل املـواد ال   النوعة من الكرتون    املص  على احلاويات الوسيطة   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-٥-٥-٥-٦
  .11G: ليفي هي من النوع التايلالاملصنوعة من الكرتون  واحلاويات الوسيطة. أو تفـّرغ باجلاذبية

  .علويةرفع  وسائلليفي الاملصنوعة من الكرتون  ال تتضمن احلاويات الوسيطة  ٢-٥-٥-٥-٦
جبـدار واحـد أو   (ون ليفي مموج، قوي وجيد النوعية، مصمت أو مزدوج الوجه      لصنع اجلسم كرت  يستخدم    ٣-٥-٥-٥-٦

وتكون مقاومة السطح اخلارجي للماء حبيـث ال تتجـاوز          . واالستخدام املقرر هلا   ، مبا يناسب سعة احلاوية الوسيطة     )متعدد اجلدران 
 معيار انظر -اء ـاص املـلتحديد امتص) Cobb(وب  دقيقة بطريقة ك٣٠ لفترة ى، حمددة يف اختبار جير٢م/ غ١٥٥ الزيادة يف الكتلة
بدون خـدوش،  ن غّضيليفي والقطع الكرتون يو. ويتصف خبواص ثين مناسبة. ISO 535:1991 ، رقملتوحيد املقاييس املنظمة الدولية

ألـواح  د  َدُخ لصقُتو.  يف السطح أو حدوث ثين غري مالئم       حدوث شروخ  أو   حبيث ميكن القيام بعملية التجميع بدون تشقّق       وُيثقّب
  . بالظهارات املقابلة هلا بغراء متني الكرتون الليفي املموج

 املنظمـة الدوليـة   عيارمل يقاس احلد األدىن ملقاومة الثقب يف اجلدران، مبا يف ذلك العلوي منها والسفلي، وفقاً    ٤-٥-٥-٥-٦
 .ISO 3036:1975 ، رقملتوحيد املقاييس

ـ ، و وتلـصق بتراكب مناسب ويتم تغليفها بشريط،       سم احلاويات الوسيطة  يف ج   الربط وصالتتضم    ٥-٥-٥-٥-٦ ز دّرت
  الربط بالتغرية أو بالتغليف بـشريط      وصالتوحيثما ضمت   .  على األقل  الفعاليةت بوسائل أخرى تضاهيها يف       معدنية أو تثبَّ   مبشابك
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ع األجزاء الواجب تثبيتها وتشكيلها أو وقايتها حبيـث ال  اماً مجي املعدنية متاملشابك جتتازو. ، تستخدم مادة الصقة مقاومة للماء     الصق
  .ميكن أن تسحج أو تثقب أية بطانة داخلية

 وتتناسب قوة املادة املستخدمة وبناء البطانة مـع سـعة احلاويـة الوسـيطة             . تصنع البطانة من مادة مناسبة      ٦-٥-٥-٥-٦
 وقادرة على احتمال الضغوط والصدمات اليت ميكـن         عة للتنخيل وسائل اإلغالق مان   الربط و  وصالتتكون  و،  واالستخدام املقرر هلا  

  .حدوثها يف ظروف املناولة والنقل العادية
 مالئمـة للمناولـة      أن تكـون   فكّهاأو أية منصة ميكن       احلاوية الوسيطة  مدجمة يف أية منصة سفلية    جيب يف     ٧-٥-٥-٥-٦

  . صوى املسموح هبا القاإلمجالية كتلتها حىتامليكانيكية مع احلاوية وهي معبأة 
 أثنـاء   للعطبقد يعرضها   الوسيطة   أي نتوء يف قاعدة احلاوية       يتّم جتنب تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث         ٨-٥-٥-٥-٦

  .املناولة
 منصة قابلة للفك،    وعند استخدام .  أثناء املناولة والنقل   ضمانا للتوازن أية منصة قابلة للفك      علىثبت اجلسم   ي  ٩-٥-٥-٥-٦

  . باحلاوية الوسيطةالعطبقد تلحق  نتوءات حادة  أيسطحها العلوي خالياً منيكون 
 خارجية عن   ن هذه األدوات   ولكن تكو  ،تقوية مثل الدعائم اخلشبية لزيادة أداء التنضيد      أدوات  جيوز استخدام     ١٠-٥-٥-٥-٦

  .البطانة
  .مل على حنو يوزع احلمل توزيعاً مأموناًمعدة للتنضيد، يكون السطح احلاالوسيطة تكون احلاويات عندما   ١١-٥-٥-٥-٦
  اخلشبيةحاويات الوسيطة اشتراطات خاصة لل  ٦-٥-٥-٦
. أو تفـرغ باجلاذبيـة    متـأل    اليت   صلبةاخلشبية لنقل املواد ال     على احلاويات الوسيطة   االشتراطاتتنطبق هذه     ١-٦-٥-٥-٦

  :من األنواع التالية هي اخلشبية واحلاويات الوسيطة
  11C  ي مع بطانة داخليةخشب طبيع  
  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
  .هلاواالستخدام املقرر الوسيطة تتناسب قوة املواد املستخدمة يف صنع اجلسم وطريقة البناء مع سعة احلاوية   ٣-٦-٥-٥-٦
 وخالياً من العيوب اليت من شأهنا أن        مستوفياً لدرجة اجلفاف التجارية،   يكون اخلشب الطبيعي جيد التجفيف        ٤-٦-٥-٥-٦

من قطعة واحدة أو ما يعادل القطعـة        الوسيطة  ويتألف كل جزء من احلاوية      .  الوسيطة تضعف بشكل كبري قوة أي جزء من احلاوية       
، على سـبيل املثـال وصـلة لنـدرمان          لصقلقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع بال       وتعترب األجزاء معادلة    . الواحدة

)Lindermann (   طني معدنيني مموجني عند    ا، أو الوصلة التناكبية مع ما ال يقل عن رب         التعشيق بالتفريز  أو وصلة    زأو وصلة اللسان واحل
  . كفاءةال تقل استخدام وسائل أخرى عندكل وصلة، أو 

وتكون مصنوعة من قشرة جيـدة      .  رقائق على األقل   ٣تتألف األجسام املصنوعة من اخلشب الرقائقي من          ٥- ٦- ٥- ٥- ٦
 وخالية من العيوب اليت من شأهنا أن تضعف إىل درجـة            التجفيف مقطوعة مبنشار دوار على هيئة شرائح، صاحلة للتداول جتارياً         

وجيوز استخدام مواد مناسبة أخرى من اخلشب الرقائقي .  مقاومة للماءالصقةادة ة مبصار مجيع الرقائق املتتلصقو. كبرية قوة اجلسم
  .يف بناء اجلسم
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تكون األجسام املصنوعة من اخلشب املعاد التكوين من النوع املقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املـضغوط أو                   ٦-٦-٥-٥-٦
  .احلبييب أو نوع مناسب آخر

 بوسائل مناسـبة    ُيضبط تركيبها طراف أو   األ أو   الزوايا أعمدة    بإحكام على  و تثبت أالوسيطة  احلاويات  ُتسمَّر    ٧-٦-٥-٥-٦
 .على حنو مماثل

  الوسـيطة  وتتناسب قوة املادة املستخدمة وبناء البطانة مـع سـعة احلاويـة           . تصنع البطانة من مادة مناسبة      ٨-٦-٥-٥-٦
 الضغوط والصدمات اليت ميكـن  حتملوقادرة على عة للتنخيل ووسائل اإلغالق مان   الربط   وصالت، وأن تكون    واالستخدام املقرر هلا  

  .حدوثها يف ظروف املناولة والنقل العادية
 مالئمـة للمناولـة      أن تكـون   فكّهاأو أية منصة ميكن       احلاوية الوسيطة  مدجمة يف أية منصة سفلية     جيب يف     ٩-٦-٥-٥-٦

  .وى املسموح هبا القصاإلمجالية كتلتها حىتامليكانيكية مع احلاوية وهي معبأة 
قد يعرضها للعطب أثناء الوسيطة تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث ميكن تفادي أي نتوء يف قاعدة احلاوية              ١٠-٦-٥-٥-٦

 .املناولة

وحيثما استخدمت منصة قابلـة     .  أثناء املناولة والنقل   التوازنلى أية منصة قابلة للفك لضمان       عيثبت اجلسم     ١١-٦-٥-٥-٦
  . الوسيطة باحلاويةالعطبادة قد تلحق حنتوءات أي ون سطحها العلوي خالياً من للفك، يك

 خارجيـة    هذه األدوات   ولكن تكون  ، أداء التنضيد  تحسني تقوية مثل الدعائم اخلشبية ل     أدواتجيوز استخدام     ١٢-٦-٥-٥-٦
  .عن البطانة

 بطريقـة ع احلمل زيوكفل تاحلامل على حنو يمصممة للتنضيد، يكون السطح الوسيطة  تكون احلاويات  عندما  ١٣-٦-٥-٥-٦
  .ةمأمون
  اويات الوسيطةاشتراطات اختبار احل  ٦-٥-٦
  اختبارات األداء وتواترها  ١-٦-٥-٦
.  يف هذا الفصل قبل استخدامهاملطلوبةجيب أن جيتاز كل منوذج تصميمي للحاوية الوسيطة بنجاح االختبارات   ١-١-٦-٥-٦

 ولكنه  ،، وطريقة بنائها، ووسائل امللء، والتفريغ     كهابتصميمها، وحجمها، ومادهتا، ومس   الوسيطة  ة  وحيدد النموذج التصميمي للحاوي   
 عن النموذج التصميمي إال من حيث أهنا أصغر يف          ختتلفوتندرج حتته أيضاً احلاويات اليت ال       . قد يشمل أيضاً معاجلات سطحية شىت     

  .أبعادها اخلارجية
مقطع على النحو املبني يف كل       احلاويات الوسيطة متأل  و. املعدة للنقل  اويات الوسيطة  اختبارات على احل   ىرجت  ٢-١-٦-٥-٦

 يؤدي إىل إبطـال صـالحية نتـائج         إذا كان هذا  إال  الوسيطة  وميكن أن تستبدل مواد أخرى باملواد اليت تنقلها احلاويات          . ذي صلة 
اليت ) خلإالكتلة، احلجم احلبييب،    (ن هلا نفس اخلصائص الفيزيائية      ة، إذا استخدمت مواد أخرى يكو     صلبويف حالة املواد ال   . االختبارات

 الكتلة املطلوبة للطـرد،     إمجايل الرصاص، الستكمال    كراتويسمح باستخدام مواد مضافة، مثل أكياس       . املراد نقلها تتسم هبا املواد    
  . نتائج االختباريف على حنو ال يؤثر شريطة أن توضع

  التصميمياختبارات النموذج   ٢-٦-٥-٦
 واحدة من كل منوذج تصميمي وحجم ومسك جدران وطريقة بناء لالختبارات املدرجة             اوية وسيطة ضع ح خت  ١-٢-٦-٥-٦

وجترى هذه االختبارات على النموذج التصميمي وفقاً       . ١٣-٦-٥-٦ إىل   ٤-٦-٥-٦ واملبني يف    ٥-٣-٦-٥-٦بالترتيب املبني يف    
  .ملا تطلبه السلطة املختصة
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 إال يف جوانـب     ختتلفاليت ال   الوسيطة  وز للسلطة املختصة أن تسمح بإجراء اختبارات انتقائية للحاويات          جي  ٢-٢-٦-٥-٦
  . احلاويات اليت تقل أبعادها اخلارجية قليالًمثلثانوية عن النموذج املخترب، 

 ١٤-٦-٥-٦ وفقاً للبند    تقرير االختبار الذي يصدر   ُيضمَّن  ،   يف االختبارات منصات قابلة للفك     إذا اسُتخدمت   ٣-٢-٦-٥-٦
 .وصفاً تقنياً للمنصات املستخدمة

  لالختبار إعداد احلاويات الوسيطة  ٣-٦-٥-٦
ليفي أو احلاويات الوسيطة املركبة املغلفة بغـالف        الوالكرتون  املصنوعة من الورق      احلاويات الوسيطة  يفتك  ١-٣-٦-٥-٦

جيب وهناك ثالثة خيارات، .  فيه درجة احلرارة والرطوبة النسبيةضبطت ساعة يف جو ٢٤ملدة ال تقل عن ليفي، الخارجي من الكرتون 
س ٢º±٢٠º واخلياران اآلخران مها  . من الرطوبة النسبية    يف املائة  ٢±   يف املائة  ٥٠وس  ٢º±٢٣ºواجلو املفّضل هو    .  أحدها تارأن خي 

  .من الرطوبة النسبية  يف املائة٢ ±  يف املائة٦٥س و٢º±٢٧ºمن الرطوبة النسبية أو   يف املائة٢±   يف املائة٦٥و
ـ  وقيودقصرية األجل الوقد تسبب التقلبات .  هذه احلدود ضمنينحصر متوسط القيم      :مالحظة  يف ات القيـاس اختالف

  .تكرارية نتائج االختبارب جوهري ضراريف الرطوبة النسبية بدون إ  يف املائة٥± صل إىل تالقياسات 
ـ           تخذ اخلطوات اإلضافية    ت  ٢-٣-٦-٥-٦  ات الوسـيطة  الالزمة للتيقّن من أن املادة البالستيكية املستخدمة يف صـنع احلاوي

تـستوىف  ) 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 فقراتواردة يف الـ الاالشتراطات

 ممتد لفترة طويلة،    متهيدي الختبار    الوسيطة على سبيل املثال، بتعريض عينات من احلاويات      ،  ميكن حتقيق ذلك    ٣-٣-٦-٥-٦
ر، تظل خالهلا العينات ممتلئة باملواد اليت هيئت الحتوائها أو مبواد معروف أن هلا على األقل نفس شدة التأثري من حيث                     ومثل ستة شه  

 درجة العينات لالختبارات املنطبقة املضع املواد البالستيكية املعنية، وبعد ذلك ختيفجهادي أو اإلضعاف أو االحنالل اجلزيئي اإل شققتال
  .٥-٣-٦-٥-٦ يف الوارديف اجلدول 

سـتيكية بوسـائل    سلوك املادة البال  أُثبِت   املشار إليه أعاله، إذا      استيفاء املواصفات ميكن االستغناء عن اختبار       ٤-٣-٦-٥-٦
  .أخرى

  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 االنقالبالتمزق  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(ألولا  -  -  -  
21H121  وH2 -  السادس اخلامس   الرابع  الثالث  الثاين )أ(األول  -  -  -  
31H131  وH2 السابع السادس اخلامس  الرابع الثالث  )أ(الثاين  األول  -  -  -  



 

294 

  )و(االهتزاز نوع احلاوية الوسيطة
 الرفع من
  أسفل

   )أ(الرفع

 )ب(التنضيد أعلىمن 
مقاومة 
  التسرب

الضغط 
 )ج(االستقامة االنقالبالتمزق  السقوط اهليدرويل

                      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 سيطةعندما تكون احلاوية الو  )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    ؛ ميكن استخدام احلاوية الوسيطة   )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
  نطاق التطبيق  ١-٤-٦-٥-٦

 ليفي واخلشب، ومجيع أنواع احلاويات الوسـيطة      الالكرتون  املصنوعة من    ينطبق على مجيع احلاويات الوسيطة      
  .لنموذج التصميميبوصفه اختباراً ل، من أسفلاملزودة بوسائل رفع 

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٤-٦-٥-٦
ويضاف محل يوزع بشكل منتظم، وتكون كتلة احلاوية الوسيطة اململوءة واحلمل أكرب            . متأل احلاوية الوسيطة    

  . ضعف كتلتها اإلمجالية القصوى املسموح هبا١,٢٥ار مبقد
  طريقة االختبار  ٣-٤-٦-٥-٦

 مبقدار  ة بينها باعداملت يف وضع متوسط و    افض مرتني بشاحنة رفع مع وضع الشوك      ختو رفع احلاوية الوسيطة  ت  
كـرر  يو. ثة أرباع اجتاه الدخول    ثال ملسافة الشوكات   دخلوت). إال إذا كانت نقاط الدخول ثابتة     ( جانب الدخول    طولثالثة أرباع   

  .االختبار من كل اجتاه ممكن للدخول
  معيارا اجتياز االختبار  ٤-٤-٦-٥-٦

  . يف احملتوياتفقدغري مأمونة للنقل، وعدم حدوث  عدم حدوث تشوه دائم جيعل احلاوية الوسيطة  
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  اختبار الرفع من أعلى  ٥-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٥-٦-٥-٦

 املرنـة املـصممة      الوسيطة من أعلى، وللحاويات   املصممة لرفعها    ع احلاويات الوسيطة   أنوا مجيعينطبق على     
  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه لرفعها من أعلى أو من اجلانب، 

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٥-٦-٥-٦
 محل يوزع بشكل منـتظم      ويضاف. املعدنية واملركبة واملصنوعة من البالستيك اجلامد      احلاويات الوسيطة أل  مت  

  . وتكون كتلة احلاوية الوسيطة اململوءة واحلمل ضعف كتلتها اإلمجالية القصوى املسموح هبا
القصوى املسموح هبـا، مـع   اإلمجالية تها كتلستة أمثال مبادة متثيلية مث تعبأ إىل   املرنة   ومتأل احلاويات الوسيطة    

  .انتظامتوزيع احلمولة ب
  تبارطرائق االخ  ٣-٥-٦-٥-٦

 يف ذلـك    بقـى  حبيث تبتعد عن األرض وت     صممة لرفعها ، املعدنية واملرنة، بالطريقة امل    اويات الوسيطة ترفع احل   
  .الوضع ملدة مخس دقائق
 :املركبة واحلاويات املصنوعة من البالستيك اجلامدالوسيطة يف حالة احلاويات   

، ، حبيث تستخدم قوى الرفع عمودياً     ة قطريا املتقابل مرابط الرفع بكل زوج من    الوسيطة  ترفع احلاوية     )أ(
  لفترة مخس دقائق؛

، حبيث تستخدم قوى الرفع يف اجتاه املركـز         املتقابلة قطريا  مرابط الرفع ترفع احلاوية بكل زوج من      و  )ب(
  . مخس دقائقةمن املسقط العمودي، ملد٤٥ºبزاوية 

 ،عداد لالختبـار إلئق أخرى الختبار الرفع من أعلى وا   استخدام طرا  ،املرنةالوسيطة   احلاويات   ، خبصوص جيوز  ٤-٥-٦-٥-٦
   .الفعاليةمساوية على األقل يف 

  معايري اجتياز االختبار  ٥-٥-٦-٥-٦
تبقى احلاوية الوسيطة مأمونة    : املعدنية، واملركبة، واملصنوعة من البالستيك اجلامد      احلاويات الوسيطة   )أ(

، مبا يف ذلك املنصة القاعدية، إن وجدت، وعدم         دائميف ظروف النقل العادية، وال يظهر عليها تشوه         
  حدوث فقد يف احملتويات؛

أو وسائل رفعها جيعلها غري مأمونة      الوسيطة   يف احلاوية    عطبعدم حدوث   : املرنة احلاويات الوسيطة   )ب(
  .يف النقل أو املناولة

  اختبار التنضيد  ٦-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٦-٦-٥-٦

 اًاختبـار بوصفه  املصممة لتكون قابلة للتنضيد بعضها فوق بعض،         حلاويات الوسيطة ينطبق على مجيع أنواع ا      
  .للنموذج التصميمي
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  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٦-٦-٥-٦
 املستخدم يف االختبار    للمنَتجوإذا كان الوزن النوعي     .  حىت كتلتها القصوى املسموح هبا     متأل احلاوية الوسيطة    
  . إضافيا حبيث ختترب عند أقصى كتلتها املسموح هبا مع توزيع احلمولة بانتظام محال حتّمل احلاوية الوسيطةجيعل هذا غري عملي،

  طرائق االختبار  ٣-٦-٦-٥-٦
وضع فوقها محولة اختبـار موزعـة       تعلى قاعدهتا على أرض مستوية صلبة و      الوسيطة  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`
 11H2األنواع  البالستيكية اجلامدة من س يف حالة احلاويات الوسيطة٤٠º يوماً عند درجة ٢٨  `٢`

املركبة املغلفة بغالف خارجي من مـادة بالسـتيكية          ، واحلاويات الوسيطة  31H2 و 21H2و
 31HH1و 21HH2و 21HH1 و 11HH2 و 11HH1مثـل األنـواع     ( محولة التنـضيد     تتحمل

  ؛)31HH2و
  األخرى؛  ساعة جلميع أنواع احلاويات الوسيطة٢٤  `٣`

  :يوضع احلمل بإحدى الطرائق التالية  )ب(
 توضـع فـوق    حىت كتلتها القصوى املسموح هبا،أو أكثر من نفس النوع متألوسيطة حاوية    `١`

  املختربة؛الوسيطة احلاوية 
، توضع فوق  الوسيطةأوزان مناسبة توضع إما على لوحة مستوية أو طبلية مماثلة لقاعدة احلاوية  `٢`

  .املختربة الوسيطة احلاوية
   االختبار  املضاف يفملاحلحساب   ٤-٦-٦-٥-٦

مجالية القصوى إل الكتلة ا جمموع مرة من١,٨املختربة أكرب مبقدار  يكون احلمل املوضوع على احلاوية الوسيطة  
  .املختربة أثناء النقلالوسيطة  فوق احلاوية تنضيدهااملماثلة اليت ميكن  املسموح هبا لعدد احلاويات الوسيطة

  معايري اجتياز االختبار  ٥-٦-٦-٥-٦
عدم حدوث تشوه دائم جيعل احلاوية  : املرنة باستثناء احلاويات الوسيطة   مجيع أنواع احلاويات الوسيطة     )أ(

  غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛الوسيطة 
عدم حدوث عطب يف احلاوية جيعلها غري مأمونة يف النقل وعدم حدوث فقد : املرنة احلاويات الوسيطة  )ب(

 .يف احملتويات

  اختبار منع التسرب  ٧-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٧-٦-٥-٦

أو تفـرغ حتـت     متـأل   ة اليت   صلبملواد ال اسوائل أو   املستخدمة يف نقل ال    أنواع احلاويات الوسيطة  ينطبق على     
  .اً دورياً للنموذج التصميمي واختباراًاختباربوصفه الضغط، 
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  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٧-٦-٥-٦
بوسائل  ذات التنفيس    وسائل اإلغالق ويستعاض عن   . جيرى االختبار قبل تركيب أي معدات للعزل احلراري         

  . فتحة التنفيسإغالقفيس أو حيكم  مماثلة بال تنإغالق
  طريقة االختبار والضغط املستخدم  ٣-٧-٦-٥-٦

 كيلوباسـكال  ٢٠ ال يقل عن مانومتري دقائق على األقل باستخدام هواء عند ضغط      ١٠ االختبار ملدة    ىجير  
 احلاويـة   بغمرضغط اهلواء، أو    ل ليتفاضاختبار  إجراء   ،بطريقة مناسبة مثل    احلاوية الوسيطة  منعدم تسرب اهلواء    ترب  وخي).  بار ٠,٢(

ستخدم ي ويف هذه احلالة األخرية      أو يف حالة احلاويات الوسيطة املعدنية بتغطية الدرزات والوصالت مبحلول صابون          . يف املاء  الوسيطة
  .دروستايتيمعامل تصحيح للضغط اهل

  معيار اجتياز االختبار  ٤-٧-٦-٥-٦
  .عدم تسرب اهلواء  

  درويلي اهلاختبار الضغط  ٨-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٨-٦-٥-٦

 املستخدمة يف نقل السوائل أو املواد الصلبة اليت متأل أو تفرغ حتت الـضغط،      ى احلاويات الوسيطة  ـينطبق عل   
  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه 

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٨-٦-٥-٦
يكفل  فتحاهتا، أو تغلق أجهزة تصريف الضغط وترتعو. جيرى االختبار قبل تركيب أية معدات للعزل احلراري  

  .عدم تشغيلها
  طريقة االختبار  ٣-٨-٦-٥-٦

ـ  دقائق علـى األقـل باسـتخدام ضـغط ه          ١٠جيرى االختبار ملدة         درويل ال يقـل عمـا هـو مـبني      ي
  .آلياً أثناء االختبار  تقيد احلاويات الوسيطةالو. ٤-٨-٦-٥-٦يف 
  الضغط املستخدم  ٤-٨-٦-٥-٦
 :املعدنية احلاويات الوسيطة  ١-٤-٨-٦-٥-٦

من جمموعة التعبئة    صلبة لنقل مواد    املَعّدة،  21N و 21B و 21A من األنواع    اويات الوسيطة حليف حالة ا    )أ(
I ؛) بار٢,٥( كيلوباسكال ٢٥٠، ضغط مانومتري  

نقل مواد من   املعدَّة ل ،  31N و 31B و 31A و 21N و 21B و 21A من األنواع    اويات الوسيطة حليف حالة ا    )ب(
  ؛) بار٢ (كالـ كيلوباس٢٠٠غط مانومتري ـ، ضIII أو IIجمموعة التعبئة 

 ٦٥، ضغط مانومتري    31N و 31B و 31A من األنواع    اويات الوسيطة حليف حالة ا  باإلضافة إىل ذلك،      )ج(
  . كيلوباسكال٢٠٠ ضغط هذا االختبار قبل اختبار رى، وجي) بار٠,٦٥(كيلوباسكال 

 :البالستيكية اجلامدة املركبة واحلاويات الوسيطة يات الوسيطةاحلاو  ٢-٤-٨-٦-٥-٦
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 ٠,٧٥ (كيلوباسكال ٧٥ :21HZ2 و21HZ1 و21H2 و21H1من األنواع  يف حالة احلاويات الوسيطة  )أ(
  ؛)مانومتري() بار

أيهما أكرب من قيمـتني،     : 31HZ2 و 31HZ1 و 31H2 و 31H1 من األنواع    اويات الوسيطة حليف حالة ا    )ب(
 :ألوىل بواحدة من الطرائق اآلتيةتعني ا

أي ضغط خبار مادة املـلء والـضغط         (مقيساً يف احلاوية الوسيطة   املانومتري  جمموع الضغط     `١`
س ٥٥ºيف درجة حرارة )  كيلوباسكال١٠٠اجلزئي للهواء أو الغازات اخلاملة األخرى، ناقصاً 

 على أساس درجة ملء     مجايلاملانومتري اإل ذا الضغط   ـ؛ حيدد ه  ١,٥مضروباً يف معامل أمان     
  س؛١٥º ودرجة حرارة ملء ٤-١-١-٤قصوى وفقاً ملا ورد يف 

 ١٠٠س للمادة املطلـوب نقلـها ناقـصاً      ٥٠ºدر ضغط البخار يف درجة      ـرة ق ـ م ١,٧٥  `٢`
   كيلوباسكال؛١٠٠كيلوباسكال، ولكن مع ضغط اختبار أدىن 

 ١٠٠املطلوب نقلـها ناقـصاً      س للمادة   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 معايري اجتياز   ٥-٨-٦-٥-٦
، عند تعريضها لضغط 31N و31B و31A و21N و21B و21Aمن األنواع  يات الوسيطةيف حالة احلاو   )أ(

   تسرب؛عدم حدوث): ب(أو ) أ (١-٤-٨-٦-٥-٦االختبار املبني يف 
، عند تعريضها لضغط االختبار املـبني يف        31N و 31B و 31Aمن األنواع    يف حالة احلاويات الوسيطة     )ب(

وعدم حـدوث   عل احلاوية غري مأمونة للنقل،      تشوه دائم جي  عدم حدوث   ): ج (١-٤-٨-٦-٥-٦
  تسرب؛

 تشوه دائم   عدم حدوث : املركبة البالستيكية اجلامدة واحلاويات الوسيطة    يف حالة احلاويات الوسيطة     )ج(
  . تسربوعدم حدوث ،غري مأمونة للنقل احلاوية الوسيطةمن شأنه أن جيعل 

  اختبار السقوط  ٩-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-٩-٦-٥-٦

  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه ، اويات الوسيطةبق على مجيع احلينط  
  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-٩-٦-٥-٦

للمواد القصوى من سعتها  يف املائة ٩٥مبا ال يقل عن  متأل احلاوية الوسيطة: املعدنية احلاويات الوسيطة  )أ(
 أجهزة تصريف   ترتعو. اً للنموذج التصميمي  للسوائل وفق  يف املائة من سعتها القصوى       ٩٨ة أو   صلبال

  ؛، أو يكفل عدم تشغيلها فتحاهتاتغلقالضغط، و
القصوى املسموح هبا، مع توزيع     كتلتها اإلمجالية   حىت   متأل احلاوية الوسيطة  : املرنة احلاويات الوسيطة   )ب(

  ؛ بصورة منتظمةاحلمولة
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مبا ال يقل    متأل احلاوية الوسيطة  : املركبة لوسيطةاحلاويات ا والبالستيكية اجلامدة    احلاويات الوسيطة   )ج(
لسوائل وفقاً يف املائة من سعتها القصوى ل ٩٨ة أو صلبللمواد الالقصوى  سعتها نيف املائة م ٩٥عن 

مبا يكفل ها بإحكام أو إغالقوميكن إزالة الترتيبات املوضوعة لتصريف الضغط و. للنموذج التصميمي
بعد ختفيض درجة حرارة عينة االختبار وحمتوياهتا        احلاويات الوسيطة  اختبار   ى وجير .عدم تشغيلها 

ويف حالة إعداد عينات االختبار من احلاويات املركبة هبذه الطريقة، ميكن إلغاء . س أو أقل١٨º- إىل 
 سوائل االختبار يف احلالة السائلة، وإن اقتـضى األمـر           ىبقتو. ١- ٣- ٦- ٥- ٦التجهيز املبني يف    

قابلية  إذا كانت املواد املعنية على درجة كافية من          عديلوميكن إغفال هذا الت   . جمد للت مانعبإضافة  
   ومقاومة الشد يف درجات احلرارة املنخفضة؛السحب

 يف ٩٥مبا ال يقل عن  متأل احلاوية الوسيطة: ليفي أو اخلشبالاملصنوعة من الكرتون  احلاويات الوسيطة  )د(
  .القصوىمن سعتها املائة 

  طريقة االختبار  ٣-٩-٦-٥-٦
قاعدهتا على سطح صلب وضخم ومنبسط وأفقي غري مرن على حنو يتوافق مـع              على   سقط احلاوية الوسيطة  ت  

ختـضع  و. ، بطريقة تكفل أن تكون نقطة الصدم على ما يعترب أضعف جزء من قاعدة احلاوية الوسـيطة                ٤-٣-٥-١-٦اشتراطات  
  : على النحو التايل أو أقل الختبار سقوط متر مكعب٠,٤٥ تبلغ سعتها احلاوية الوسيطة اليت

 جزء قاعدة احلاوية الذي مت اختباره يف السقوط         غريعلى أضعف أجزائها    : املعدنية احلاويات الوسيطة   )أ(
  األول؛

  على أضعف جوانبها؛: املرنة احلاويات الوسيطة  )ب(
 أو اخلشب أو احلاويات الوسيطة      ليفيالاملصنوعة من البالستيك اجلامد أو الكرتون        احلاويات الوسيطة   )ج(

  .ياها زاو إحدى وعلىوعلى رأسها،، ها جانب، على سطح مستوفوق: املركبة
  .سقوط لكل خمتلفة اوية وسيطةنفسها أو استخدام ح كن استخدام احلاوية الوسيطةمي

  ارتفاع السقوط  ٤-٩-٦-٥-٦
أو مع مادة أخرى    املراد نقلها   لصلبة أو السائلة    يف حالة املواد الصلبة والسوائل، إذا أجري االختبار مع املادة ا          

  : 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
  :١,٢مادة اليت ستنقل لل ) d) (ك(عندما ال تتجاوز الكثافة النسبية   )أ(

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢
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، حتسب ارتفاعات السقوط على أسـاس الكثافـة         ١,٢عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمادة املنقولة         )ب(
  : عشري على النحو التايلرقم إىل أول  صعودا مقربة،للمادة املنقولة ) d) (ك(النسبية 

  IIIجمموعة التعبئة   IIعبئة جمموعة الت
   م ٠,٦٧× ك   م١,٠×ك 

  :معايري اجتياز االختبارات  ٥-٩-٦-٥-٦
  عدم حدوث فقد يف احملتويات؛: املعدنية احلاويات الوسيطة  )أ(
ام، صطد اال بسببحدوث تسرب طفيف    و. عدم حدوث فقد يف احملتويات    : املرنة احلاويات الوسيطة   )ب(

عدم شريطة  ،اوية الوسيطةحلا قصورا يفلغرز على سبيل املثال، ال يعترب من مواضع اإلغالق أو ثقوب ا
  ؛مزيد من التسرب بعد رفع احلاوية عن األرضحدوث 

 ليفي أو اخلشب أو احلاويات الوسيطة     الاملصنوعة من البالستيك اجلامد أو الكرتون        احلاويات الوسيطة   )ج(
من مواضع اإلغالق  االصطدام بسببب طفيف تسّرحدوث و. توياتيف احملفقد حدوث عدم : املركبة

  .شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب ،اويات الوسيطةحلا قصوراً يفال يعترب 
 ألغراض اإلنقاذ   ها جيعل احلاوية الوسيطة غري مأمون نقل      عطبعدم حدوث   : مجيع احلاويات الوسيطة    )د(

 احلاوية الوسيطة قابلة للرفع بوسيلة      وباإلضافة إىل ذلك تكون   . أو التصريف، وبدون فقد يف احملتويات     
  .مناسبة حىت يتم تنظيف األرضية ملدة مخس دقائق

 كـانون   ١على النموذج التصميمي للحاويات املصنوعة ابتداء مـن         ) د(تنطبق املعايري املذكورة يف     : مالحظة
  .٢٠١١يناير /الثاين

  اختبار التمزق  ١٠-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-١٠-٦-٥-٦

  . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه املرنة،  يع أنواع احلاويات الوسيطةينطبق على مج  
  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-١٠-٦-٥-٦

القصوى املسموح هبـا، مـع   إمجايل كتلتها  سعتها وحىت نيف املائة م   ٩٥مبا ال يقل عن      احلاوية الوسيطة متأل    
  . توزيع احلمولةنتظاما
  طريقة االختبار  ٣-١٠-٦-٥-٦

 مم بسكني خيترق بالكامل جدار أحـد        ١٠٠على األرض، يتم إحداث حّز طوله        بعد وضع احلاوية الوسيطة     
، يف منتصف املسافة بني الـسطح الـسفلي واملـستوى العلـوي             اوية الوسيطة  احملور الرئيسي للح   مع٤٥ºاجلوانب العريضة بزاوية    

. القصوى املسموح هباإمجايل الكتلة زع توزيعاً منتظماً يعادل ضعف حلمل مضاف مو وبعد ذلك تعرض احلاوية الوسيطة. للمحتويات
 ويف حالة احلاوية الوسيطة املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانب، ترفع احلاوية من               . هذه احلمولة ملدة ال تقل عن مخس دقائق        تطبقو

  .األرض، بعد إزالة احلمولة اإلضافية، وتبقى على هذا الوضع مخس دقائق
  معيار اجتياز االختبار  ٤-١٠-٦-٥-٦

  . طوله األصلينيف املائة م ٢٥ ألكثر من احلز ميتدال   
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  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 هبـا، مـع   إمجايل كتلتها  سعتها وحىت نيف املائة م   ٩٥مبا ال يقل عن     الوسيطة    احلاوية ألمت  
  . توزيع احلمولةنتظاما
  طريقة االختبار   ٣-١١-٦-٥-٦

  ، أملـس على أي جزء من سطحها العلوي، فوق سطح صلب، غـري مـرن،              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

   اجتياز االختبارمعيار  ٥-١١-٦-٥-٦
ام، من مواضع اإلغالق أو ثقـوب       دطص اال بسببوإذا حدث تسرب بسيط     . احملتوياتيف  فقد  حدوث  عدم    
  . شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب، الوسيطةحلاويةقصورا يف اعترب ذلك ي الالغرز على سبيل املثال، ف

   االستقامةاختبار  ١٢-٦-٥-٦
  نطاق التطبيق  ١-١٢-٦-٥-٦

للنمـوذج  اً اختبـار بوصـفه  املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانـب،        ينطبق على مجيع احلاويات الوسيطة      
  .التصميمي

  لالختبار إعداد احلاوية الوسيطة  ٢-١٢-٦-٥-٦
القصوى املسموح هبـا، مـع   إمجايل كتلتها  سعتها وحىت نيف املائة م  ٩٥يقل عن   مبا ال   الوسيطة   احلاوية   ألمت  
  .انتظام توزيع احلمولة

  طريقة االختبار  ٣-١٢-٦-٥-٦
ثانية إىل وضع قائم بعيداً عن األرض، بواسـطة      / متر ٠,١رفع احلاوية امللقاة على جانبها، بسرعة ال تقل عن          ت  

  . جمّهزة بأربعة من مرابط الرفع هذهتكون عندما مربطني أو بواسطة مربط رفع
  معيار اجتياز االختبار  ٤-١٢-٦-٥-٦

  . رفعها جيعل احلاوية غري مأمونة يف النقل أو املناولةملرابطأو الوسيطة  للحاوية عطبعدم حدوث   
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  اختبار االهتزاز  ١٣-٦-٥-٦
   االنطباق  ١-١٣-٦-٥-٦

   السوائل، بوصفة اختباراً للنموذج التصميمي،ينطبق على مجيع احلاويات الوسيطة املستخدمة يف نقل  
 كـانون   ١ينطبق هذا االختبار على النماذج التصميمية للحاويات الوسيطة املصنوعة اعتبـاراً مـن                :مالحظة
  .٢٠١١يناير /الثاين
   إعداد احلاوية الوسيطة لالختبار  ٢-١٣-٦-٥-٦

ومتأل احلاوية الوسيطة باملاء مبا ال يقل       .  ستنقل ختتار حاوية وسيطة كعينة عشوائياً وتعد وتغلق كما لو كانت           
  . يف املائة من احلد األقصى من سعتها٩٨عن 
  طريقة االختبار ومدته  ٣-١٣-٦-٥-٦
إزاحة (توضع احلاوية الوسيطة على مركز منصة آلة االختبار، اليت تبلغ سعتها الرأسية املزدوجة اجليبية الشكل                  ١-٣-١٣-٦-٥-٦

، وإذا اقتضت الضرورة، تربط بوسائل تقييد باملنصة ملنع العينة من التحرك أفقياً فـوق                يف املائة  ٥ ± مم   ٢٥) ةمن الذروة إىل الذرو   
  .املنصة بدون تقييد احلركة الرأسية

 منصة االهتزاز حبيـث     عن مؤقتاً    يرتفع  جزءاً من قاعدة احلاوية الوسيطة     جيعلجيرى االختبار ملدة ساعة بتواتر        ٢-٣-١٣-٦-٥-٦
 نقطة واحدة على األقل بني قاعـدة        ، يف بصورة متقطعة   معدين إسفني مباعدة  كل دورة جزءاً إىل درجة متكّن من إدخال كامل           ترفع

غري أنه جيب أن يستمر     .  وقد يلزم تعديل التواتر بعد هناية الشوط األول ملنع حدوث رنني يف العبوة             .احلاوية الوسيطة ومنصة االختبار   
 يف هـذه   تقدم بيانـه   كما ، احلاوية الوسيطة ومنصة االختبار    إسفني املباعدة املعدين بني قاعدة       وضع   ظل ممكنا حبيث ي تواتر االختبار   

 ١,٦مسك  ذا   وجيب يف هذا اإلسفني أن يكون      . االختبار إسفني املباعدة املعدين أمر جوهري لنجاح     إمكانية إدخال   فاستمرار  . الفقرة
  .  مم على األقل ألداء التجربة١٠٠ مقداردخاله بني احلاوية الوسيطة ومنصة االختبار  مم وبطول يكفي إل٥٠مم على األقل وعرض 

  معايري اجتياز االختبار  ٤-١٣-٦-٥-٦
 يف مكونات   انكسار أو عطل  وباإلضافة إىل ذلك مالحظة عدم حدوث       . مالحظة عدم وجود تسرب أو متزق       

  .   التثبيتتعطّل أواللحام   مواضعصنع احلاوية الوسيطة مثل حدوث كسر يف 
  تقرير االختبار  ١٤-٦-٥-٦
  :بتقرير اختبار يتضمن على األقل البيانات التالية  احلاويات الوسيطةويزود مستخدم  ١-١٤-٦-٥-٦

  االختبار الذي أجرى رفق وعنوان املاسم   -١
  ) االقتضاءعند(اسم وعنوان مقدم الطلب   -٢
  رقم مسلسل حمدد لتقرير االختبار  -٣
  قرير االختبارتاريخ ت  -٤
  اوية الوسيطة احلصانع  -٥
 ومسـك   ووسائل اإلغالق،  ومواد الصنع،    ،أي األبعاد (اوية الوسيطة    التصميمي للح  موذجوصف الن   -٦

أو / و )اتالرسـوم (الرسـم    ورمبا   ،)مثل التشكيل بالطرق  ( مبا يف ذلك طريقة الصنع       ،)اجلدار، إخل 
   الشمسية)الصور(ة الصور
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  السعة القصوى  -٧
ملواد يف حالة ا االختبار، مثل اللزوجة والكثافة النسبية للسوائل، وحجم اجلسيمات حمتوياتائص خص  -٨

  ةصلبال
  وصف االختبارات ونتائجها  -٩
  . مع بيان اسم وصفة املوقّع،التقريرتوقيع   -١٠

 يف هـذا  املناسبة لالشتراطاتاملعدة للنقل قد مت اختبارها وفقاً احلاويات الوسيطة يتضمن التقرير إقرارات بأن      ٢-١٤-٦-٥-٦
  .وتسلم نسخة من التقرير للسلطة املختصة. بطل صحة هذا التقريري قد  للعبوات أخرىكونات وأن استخدام طرائق أو م،الفصل
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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 ات عبو  •
  ؛٣٢٩١حتت رقم األمم املتحدة املستشفيات املدرجة نفايات باستثناء ، ٢-٦الرتبة عبوات   •
  .مواد مشعةعلى  اليت حتتوي ٧ الرتبة طرود  •

 التأكد من السلطة املختصة بغية قنع يف إطار برنامج لضمان اجلودة ي ويعاد صنعهاتصنع العبوات الكبرية وختترب  ٢-١-٦-٦
  . االشتراطات الواردة يف هذا الفصل أو معاد صنعهامصنوعةكبرية استيفاء كل عبوة 

 - طرود النقل للبضائع اخلطرة -العبوة  "ISO 16106: 2006 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةيوفر معيار   :مالحظة
توجيهات مقبولة لإلجراءات اليت ،  "ISO 9001  املعيار مبادئ لتطبيق-يطة والعبوات الكبرية عبوات البضائع اخلطرة واحلاويات الوس

  . ميكن اتباعها
 العبوات الكبرية املـستخدمة  إىل ٤-٦-٦االشتراطات اخلاصة املنطبقة على العبوات الكبرية الواردة يف        تستند    ٣-١-٦-٦

، ٤-٦-٦ عما هـو وارد يف       ختتلفاعتراض على استخدام عبوات كبرية ذات مواصفات        لتقدم العلمي والتقين، فإنه ال      لومراعاة  . حالياً
. ٥-٦-٦ السلطة املختصة، وقادرة على أن جتتاز بنجاح االختبارات املبينة يف          لدى، ومقبولة   فعاليتهاشريطة أن تكون العبوات معادلة يف       

  .إذا كانت مكافئةلطرائق املوصوفة يف هذه الالئحة ا غريوتقبل طرائق اختبار أخرى 
يقدم صانعو العبوات وموزعوها التالون معلومات عن اإلجراءات اليت تتبع، ووصفاً ألنواع وأبعـاد وسـائل                  ٤-١-٦-٦

 للنقـل،  وهي يف حالة تقدميهاوأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون الطرود،   ) مبا يف ذلك احلشايا أو الوسائد املطلوبة      (اإلغالق  
  .يف هذا الفصلالواردة اختبارات األداء املنطبقة قادرة على اجتياز 

  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    
   للعبوات الكبرية املرنة؛51أو     
  .٦-٢-١-٦ وفقاً للقائمة املبينة يف. خلإ، مثل اخلشب، الفوالذ،  الصنع مادةشري إىلي التيين كبري حرف  )ب(

 من نفس   إن تكن أن العبوة الكبرية، و   " W"ويعين احلرف   . رمز العبوة الكبرية  " W"جيوز أن يعقب احلرف       ٢- ٢- ٦- ٦
 مكافئة هلا وفقاً لالشتراطات الواردة  وتعترب٤- ٦- ٦ عن املواصفات الواردة يف خمتلفةالنوع املبني بالرمز، مصنوعة وفق مواصفات   

  .٣- ١- ٦- ٦يف 
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  وضع العالمات  ٣-٦-٦
  العالمات األولية  ١-٣-٦-٦

 توضـع  لالستخدام وفقاً هلذه الالئحة عالمات دائمة ومقروءة      خمصصة  توضع على كل عبوة كبرية مصنوعة و        
  : ما يليني تب مم، وأن١٢وال يقل ارتفاع الرموز واألرقام عن . يف مكان تسهل رؤيته

  ؛  ات رمز األمم املتحدة للعبو  )أ(
أو الصهريج  أو حاويات السوائب املرنة      ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة            

  ١- ٦متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفـصل         النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر       
  .٨- ٦أو  ٧- ٦ أو ٦- ٦ أو ٥- ٦ أو ٣- ٦ أو ٢- ٦أو 

يستخدم احلرفان  ميكن أن   ،   بارزة  عليها العالمات  نقشيف حالة العبوات الكبرية املعدنية اليت ختتم أو ت          
   بدالً من هذا الرمز؛"UN"الكبريان 

احلرف الذي  للعبوات املرنة الكبرية، يليه     " 51 "رقمكبرية أو ال   صلبة    على عبوة  الذي يدلّ " 50 "الرقم  )ب(
  ؛)ب( ١-٤-١-٥-٦لقائمة املبينة يف قاً ل وفيبني مادة الصنع

  : هلااعتمد النموذج التصميميالتعبئة اليت ) جمموعات(حرف التيين كبري يشري إىل جمموعة   )ج(
  X جملموعات التعبئة Iو IIو III  
  Y جملموعيت التعبئة IIو III  
  Z جملموعة التعبئة III  فقط؛  

  ؛)آخر رقمني (الصنعشهر وسنة   )د(
 املرور  نظام  يف اتالعالمة املميزة للمركبات ذات احملركيف شكل ولة اليت رخصت العالمة؛ الدرمز   )ه(

  الدويل؛
   السلطة املختصة؛، حسبما حتدده الكبريةاتلعبولتعرف ا أخرىة عالمأي  والصانعاسم أو رمز   )و(
غــري الكـبرية  العبوات يف حالة " 0"ويكتب الرقم صفر . اختبار التنضيد بالكيلوغراماملطبق يف مل احل  )ز(

  ؛املصممة للتنضيد
  . بالكيلوغراماتا املسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى  )ح(
ويتم الفصل بوضوح بني    . توضع العالمات األولية املطلوبة وفقاً للتسلسل الوارد يف الفقرات الفرعية أعاله            

، على سبيل املثال بشرطة مائلة أو مسافة، حىت يـسهل           )ح(إىل  ) أ(كل عنصر يف العالمات املوضوعة وفقاً للفقرات الفرعية من          
  .التعرف عليه

  .٢٠١٤يناير | كانون الثاين١ينطبق اشتراط حجم  العالمات األولية على العبوات الكبرية املصنوعة اعتباراً من   :مالحظة

u 
n 
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  أمثلة لوضع العالمات فيما يلي  ٢-٣-٦-٦
 50A/X/05/01/N/PQRS 

2500/1000 

الكتلة  كغ؛ ٢ ٥٠٠ محل التنضيد   :ة كبرية مناسبة للتنضيد   لعبوة فوالذي 
 . كغ١ ٠٠٠: اإلمجالية القصوى

 50H/Y04/02/D/ABCD 987 

0/800 

: ىوقصل ا ة اإلمجالي الكتلة ؛لعبوة بالستيكية كبرية غري مناسبة للتنضيد     
 . كغ٨٠٠

  51H/Z/06/01/S/1999 

0/500 

: لة اإلمجاليـة القـصوى    الكت ؛لعبوة مرنة كبرية غري مناسبة للتنضيد     
  . كغ٥٠٠

  : قيد االستخدام برمز كما يليالعبوات الكبريةيبني احلد األقصى حلمل التنضيد املنطبق عندما تكون   ٣-٣-٦-٦
  

  

  

   البعد األدىن    البعد األدىن   
   مم١٠٠   مم١٠٠  

  قابلة للتنضيدغري  عبوات كبرية   قابلة للتنضيدعبوات كبرية  

وتكون احلروف واألرقام اليت . مم وجيب أن يكون مستدمياً ومرئياً بوضوح١٠٠× مم ١٠٠ز عن وال يقل الرم  
  . مم على األقل١٢تشري إىل الكتلة بارتفاع 

  انظـر  (وال تتجاوز الكتلة املبينة أعلى الرمز احلمـل املفـروض خـالل اختبـار النمـوذج التـصميمي                       
  .١,٨مقسوماً على ) ٤-٣-٣-٥-٦-٦

 على مجيع العبوات الكبرية اليت صنعت أو أصلحت أو أعيد تصنيعها            ٣-٣-٦-٦بق األحكام الواردة يف     تنط    :مالحظة
  .٢٠١٥يناير /اعتباراً من أول كانون الثاين

  لعبوات الكبريةلاشتراطات خاصة   ٤-٦-٦
  اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية املعدنية  ١-٤-٦-٦

  50A  فوالذ   
  50B  ألومنيوم  
  50N  لفوالذ أو األلومنيومغري ا (معدن(  

u
n 

u
n 

u
n 

... kg max... kg max

البعد األدىن
 

١٠٠
 مم

البعد األدىن 
 

١٠٠
 مم

 

 ...كغم ... 
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اللحامـات  نفـذ   وت.  إثباتاً كامالً  ثبتت قابليته للحام  أُ سحبتصنع العبوات الكبرية من معدن مناسب قابل لل         ١-١-٤-٦-٦
  .ويؤخذ يف االعتبار التشغيل يف درجات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء.  وتكفل أماناً كامالًمبهارة

  .خمتلفة معادن المسالذي يتولد نتيجة لتبالفعل الغلفاين  عطبحدوث أي تجنب 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  

واالسـتخدام  ة مع سعتها  وتتناسب قوة املادة وبناء العبوات الكبرية املرن     .تصنع العبوة الكبرية من مواد مناسبة       ١-٢-٤-٦-٦
  .املقرر هلا

 يف املائة   ٨٥ حمتفظة مبا ال يقل عن       51Mتظل مجيع املواد املستخدمة يف بناء العبوات الكبرية املرنة من األنواع              ٢-٢-٤-٦-٦
ملدة ال متاماً ا يف املاء أو أقل، وذلك بعد غمره يف املائة   ٦٧ عند رطوبة نسبية     للتوازن أصالً على املادة املكيفة      املقيسةة الشد   مواقممن  

  . ساعة٢٤تقل عن 
وتـؤمن مجيـع أطـراف      . كافئة أو بأية طريقة م    التغرية أو باخلتم احلراري، أو      اللحام بالدرز  عمليات   ىجتر  ٣-٢-٤-٦-٦

  .اللحامات املدرزة
البنفسجي أو الظروف    فوق   شعاع بسبب اإل  ولالحنطاط ،للتقادم العبوات الكبرية املرنة مقاومة كافية       تتوفر يف   ٤-٢-٤-٦-٦

  .قرراملناخية، أو بسبب املادة اليت حتتويها العبوة، وبذلك تكون مناسبة الستخدامها امل
ـ  س فوق البنف  اعشعأن تكون حممية من تأثري اإل     لزم  لعبوات الكبرية املرنة البالستيكية اليت ي     يف حالة ا    ٥-٢-٤-٦-٦ وفر جي، ت

 متوافقة مع احملتويات وتظل     ةاملضافاملواد  تكون هذه   يشترط أن   و.  مناسبة أخرى  اّداتص أو   صبغاتبإضافة أسود الكربون أو     احلماية  
 غري املواد املـستخدمة يف صـنع        صاّداتويف حالة استخدام أسود الكربون، أو أصباغ أو         .  العبوة الكبرية  مدة استخدام فعالة طوال   

ـ  املادة أوةأسود الكربون أو الصبغكان التغيري يف حمتوى ذا النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إ        ال ة املثبط
  .البناءؤثر تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية ملادة ي
 أو خلدمة أغراض أخرى، شريطة للتقادم مادة صنع العبوة الكبرية لتحسني مقاومتها جيوز إدماج مواد مضافة يف  ٦-٢-٤-٦-٦

  . تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةضافةاملواد املأال تؤثر هذه 
  .١:٢ النسبة بني ارتفاعها وعرضها  تتجاوزعندما تكون العبوة مملوءة، ال  ٧-٢-٤-٦-٦
  اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية البالستيكية  ٣-٤-٦-٦

  50H  اجلامدةبالستيكية ال املواد  
واالسـتخدام  ن مادة بالستيكية مناسبة ذات مواصفات معلومة وقوة مناسبة لسعتها           تصنع العبوة الكبرية م     ١- ٣- ٤- ٦- ٦

 فوق البنفـسجي    اعشع بسبب املادة اليت حتتويها العبوة، أو اإل       ولالحنطاطللتقادم   مقاومة    وبصورة كافية  وتكون املادة . املقرر هلا 
 للمادة احملتواة خطراً يف نفاذوال يشكل أي    . رارة املنخفضة  يف درجات احل   داءويؤخذ يف االعتبار، عند االقتضاء، األ     . الةحسب احل 

  .ظروف النقل العادية
 أو ات فوق البنفسجي، توفر هذه احلماية بإضافة أسود الكربون أو صبغاعشع توفري محاية من اإللزمحيثما ي  ٢- ٣- ٤- ٦- ٦

. يات وتظل فعالة طوال عمر استخدام العبوة اخلارجية متوافقة مع احملتوملواد املضافةتكون هذه ايشترط أن و.  مناسبة أخرىصاّدات
 أو صاّدات غري املواد املستخدمة يف صنع النموذج التصميمي املخترب، فإنـه ميكـن               اتويف حالة استخدام أسود الكربون أو صبغ      
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ؤثر تأثرياً سلبياً يف اخلـصائص  يال  ةاملثبطاملادة  أو ةأسود الكربون أو الصبغالتغيري يف حمتوى االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان  
  .البناءالفيزيائية ملادة 

 أو خلدمة أغراض أخرى، شريطة أال       للتقادم صنع العبوة الكبرية لتحسني مقاومتها       جيوز إدماج مواد مضافة يف      ٣-٣-٤-٦-٦
  . تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةملواد املضافةتؤثر تلك ا

  ليفيالاشتراطات خاصة للعبوات املصنوعة من الكرتون   ٤-٤-٦-٦
  50G   الصلبليفيالعبوات من الكرتون   

، )انمفرد اجلدار أو متعـدد اجلـدر       (مزدوج الوجه  أو مموج    ،ستخدم كرتون ليفي قوي ومن نوعية جيدة      ي  ١-٤-٤-٦-٦
 الزيـادة يف    تجاوزطح اخلارجي للماء مناسبة حبيث ال ت      وتكون مقاومة الس  . واالستخدام املقرر هلا  تناسب مع سعة العبوات الكبرية      ي

  انظـر معيـار    - لتعيني امتصاص املاء،     (Cobb) دقيقة بطريقة كوب     ٣٠ على مدى    ى حتدد يف اختبار جير    زيادة،  ٢م/ غ ١٥٥ الوزن
ويكون باإلمكـان  . ناسبةخبصائص ثين مليفي اليشتـرط أن يتميز الكرتون و. ISO 535:1991 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولياملنظمة

 أو ثنيات احهو، أو متزق يف سطا حدوث شقوق فيه بدون األلواح حبيث ميكن جتميعوتفريضه، تثلّمليفي، وثنيه بدون القطع الكرتون 
  . مع ألواح التغطيةبغراء قويدد أو املموج خليفي املالالكرتون لصق وي. غري مطلوبة

 (J) مكافئاً ميكانيكياً للحرارة ١٥دار العلوي والسفلي، مبقاومة دنيا للثقب تبلغ تتميز اجلدران، مبا يف ذلك اجل  ٢-٤-٤-٦-٦
  . الذي وضعته املنظمة الدولية لتوحيد املقاييسISO 3036:1975 وفقاً للمعيار

، أو تـدرز     الصق شريط أو ب  بغراءتنفذ وصالت الغالف اخلارجي للعبوات الكبرية بتراكب مناسب وتلصق            ٣-٤-٤-٦-٦
أو بشريط، تستخدم مادة الصقة مقاومة  بالغراء لصق وحيثما تنفذ الوصالت بال.فعاليةيس معدنية أو تثبت بوسيلة أخرى ال تقل بدباب
 بطانـة داخليـة أو      ةوختترق الدبابيس املعدنية متاماً مجيع القطع املطلوب تثبيتها، وتشكَّل أو ُتحمى حبيث ال تسبب تآكل أي               . للماء

  .ختترقها
 مالئمة للمناولة امليكانيكية     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 العبوة الكبريةمع 
 أثنـاء  للعطبقد يعرضها  لكبريةالعبوة ا تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث ميكن تفادي أي نتوء يف قاعدة               ٥-٤-٤-٦-٦

  .املناولة
 وحيثما تـستخدم    . أثناء املناولة والنقل   التوازن قابلة للفصل لضمان     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 للفمنصة
خارجية  تكون هذه الدعائم     على أن  أداء التنضيد،    تحسني الدعائم اخلشبية ل   مثل استخدام وسائل تقوية     جيوز  ٧-٤-٤-٦-٦

  .عن البطانة
  .، يكون السطح احلامل على حنو يكفل توزيع احلمل بطريقة مأمونة معدة للتنضيد العبوات الكبريةعندما تكون  ٨-٤-٤-٦-٦
  بيةاشتراطات خاصة للعبوات الكبرية اخلش  ٥-٤-٦-٦

  50C  اخلشب الطبيعي  
  50D   اخلشب الرقائقي  
  50F  املعاد التكوين شب اخل  
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  .واالستخدام املقرر هلاتكون قوة املواد املستخدمة وطريقة الصنع مناسبة لسعة العبوات الكبرية   ١-٥-٤-٦-٦
لعيوب اليت تقلل بدرجة  مستوفياً لدرجة اجلفاف التجارية، وخالياً من اجيد التجفيفيكون اخلشب الطبيعي   ٢- ٥- ٤- ٦- ٦

وتعترب .  قطعة واحدة  ما يعادل ويتكون كل جزء من العبوة الكبرية من قطعة واحدة أو           . قوة أي جزء من العبوة الكبرية     من  كبرية  
األجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع باللصق من قبيل استخدام وصلة لندرمان، أو وصلة اللـسان                   

، أو وصلة التعشيق بالتفريز، أو وصلة تناكبية مع رباطني معدنيني مموجني على األقل عند كل وصلة، أو عند استخدام طرائق احلّزو
  .فعاليةأخرى ال تقل 

وتصنع الرقائق مـن قـشرة      .  رقائق على األقل   ٣ العبوات الكبرية املصنوعة من اخلشب الرقائقي من         تألفت  ٣-٥-٤-٦-٦
 الرقائق لصقوت.  وخالية من العيوب اليت تقلل من متانة العبوة الكبريةومقطوعة مبنشار دوار على هيئة شرائح خشبية، جيدة التجفيف،

  .وجيوز استخدام مواد أخرى مع اخلشب الرقائقي يف صنع العبوة الكبرية.  مقاوم للماءبغراء املتراصة
 ألواح اخلشب مثل من خشب مضغوط مقاوم للماء تصنع العبوات الكبرية اليت يستخدم فيها اخلشب املضغوط       ٤-٥-٤-٦-٦

  .احلبييب أو املطحون أو نوع مناسب آخر
 أو أطراف أو يتم جتميعها بوسائل مناسـبة بـنفس           أو تثبت إىل أعمدة زاوية     العبوات الكبرية بإحكام     ُتسمَّر  ٥-٥-٤-٦-٦

  .القدر
 مالئمة للمناولة امليكانيكية     أن تكون  فكّها منصة ميكن    أو أية  العبوة الكبرية  مدجمة يف أية منصة سفلية    جيب يف     ٦-٥-٤-٦-٦

  . القصوى املسموح هبااإلمجالية كتلتها حىت وهي معبأة العبوة الكبريةمع 
 أثنـاء  للعطبقد يعرضها  العبوة الكبرية تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث ميكن تفادي أي نتوء يف قاعدة               ٧-٥-٤-٦-٦

  .املناولة
 منصةوحيثما تستخدم .  أثناء املناولة والنقلتوازنه لضمان كة قابلة للفمنص ة العبوة الكبرية على أيت جسميثب  ٨-٥-٤-٦-٦

  .، يكون سطحها العلوي خالياً من أي نتوءات حادة قد تؤدي إىل عطب العبوة الكبريةكقابلة للف
ة ي تكون هذه الدعائم خارج    على أن تنضيد،   أداء ال  تحسني الدعائم اخلشبية ل   مثلجيوز استخدام وسائل تقوية       ٩-٥-٤-٦-٦

  .بطانةعن ال
 يكون السطح احلامل على حنو يكفل توزيع احلمـل بطريقـة      مصممة للتنضيد،  العبوات الكبرية عندما تكون     ١٠-٥-٤-٦-٦

  .مأمونة
  اختبار العبوات الكبريةتتعلق باشتراطات   ٥-٦-٦
   االختبار وتواترهأداء  ١-٥-٦-٦
 وفقاً إلجراءات تقررهـا الـسلطة       ٣-٥-٦-٦م كل عبوة كبرية على النحو املنصوص عليه يف          خيترب تصمي   ١-١-٥-٦-٦

  .املختصة
النمـوذج  دد  وحي.  أن جتتاز بنجاح االختبارات املبينة يف هذا الفصل قبل استخدامها           كبرية  كل عبوة   يف جيب  ٢-١-٥-٦-٦

 املعاجلـات   خمتلـف ها، وطريقة الصنع والتعبئة، ولكن قد يتضمن        التصميم، واحلجم، واملادة ومسك   بيانات  التصميمي للعبوة الكبرية ب   
  .أقلاالمسي  ارتفاعها كون عن النموذج التصميمي إال يف ختتلفويتضمن أيضاً العبوات الكبرية اليت ال . السطحية

 على العبوات   وإلجراء االختبارات . 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 الالكبرية املصنوعة من الكرتون 
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  .تكرر االختبارات أيضاً بعد كل تعديل يغري التصميم أو املادة أو أسلوب صنع العبوات الكبرية  ٤-١-٥-٦-٦
إال يف جوانب غري هامة عن      خيتلف   للعبوات الكبرية ال     انتقائي بإجراء اختبار    جيوز للسلطة املختصة أن تسمح      ٥-١-٥-٦-٦

النموذج املخترب، على سبيل املثال، األحجام األصغر للعبوات الداخلية، أو العبوات الداخلية اليت يكون وزهنا الصايف أقل؛ والعبـوات                   
  . أصغر قليالً)أبعاد خارجية(  ببعد خارجيالكبرية اليت تنتج

  )حمجوزة(  ٦-١-٥-٦-٦
 معا يف عبوة كبرية واالختالفات املسموح هبا يف العبوات خمتلفةلالطالع على شروط اجلمع بني عبوات داخلية   :مالحظة

  .١-٥-١-١-٤الداخلية، انظر 
  يف أي وقت إثبات استيفاء العبوات الكبرية اليت تنتج بالتسلسل اشـتراطات            طلبجيوز للسلطة املختصة أن ت      ٧-١-٥-٦-٦

  .اختبارات النموذج التصميمي، عن طريق إجراء اختبارات وفقاً ألحكام هذا القسم
جيوز إجراء عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج االختبـارات ومبوافقـة الـسلطة              ٨-١-٥-٦-٦

  .املختصة
   لالختبارعداداإل  ٢-٥-٦-٦
 للنقل، مبا يف ذلك العبوات الداخلية أو كما لو كانت معّدةم حتضريها  االختبارات على عبوات كبرية يتىجرُت  ١-٢-٥-٦-٦

للمواد  يف املائة    ٩٥من سعتها القصوى للسوائل أو       يف املائة    ٩٨ومتأل العبوات الداخلية بنسبة ال تقل عن        . اليت سبق استعماهلا  السلع  
، يلزم إجراء اختبار مستقل لكل      امدةة لنقل السوائل واملواد اجل    ويف حالة العبوات الكبرية اليت تكون عبواهتا الداخلية مصمم        . امدةاجل

ع املقرر نقلها يف العبـوات      لوجيوز االستعاضة عن املواد احملتواة يف العبوات الداخلية أو الس         .  على حدة  امدةمن احملتويات السائلة واجل   
، يتعني ويف حالة استخدام عبوات داخلية أو سلع أخرى. الكبرية مبادة أخرى أو بسلع أخرى إال إذا كان ذلك يبطل نتائج االختبارات

 مثل  واد مضافة ويسمح باستخدام م  . العبوات الداخلية أو السلع املقرر نقلها     مثل  ) إخلالكتلة،  (نفس اخلصائص الفيزيائية    هلا   أن تكون 
  .قة ال تؤثر يف نتائج االختبار توضع بطريشريطة أن املطلوبة للعبوة، اإلمجالية الرصاص، للحصول على الكتلة  كراتأكياس

 تان النـسبي ة ولزوجة هذه املـادة    لسوائل، عند استخدام مادة أخرى، تكون كثاف      عبوات ا يف اختبارات السقوط ل     ٢-٢-٥-٦-٦
  .٤-٤-٣-٥-٦-٦املبّينة يف ائل بالشروط و الس عبواتوميكن استخدام املاء الختبار سقوط. مماثلتني لكثافة ولزوجة املادة املتوخى نقلها

 -عبوات داخلية بالستيكية    اليت حتتوي على     اختبار سقوط للعبوات الكبرية البالستيكية والعبوات الكبرية         ىرجي  ٣-٢-٥-٦-٦
 دون  ماس أو١٨º- ختفض درجة حرارة عينة االختبار وحمتوياهتا إىل  بعد ما وذلك-ة أو السلع صلبغري األكياس املستخدمة لنقل املواد ال

ني يف درجات احلرارة املنخفضة؛ تشد كافيلل قابلية للسحب ومقاومةتغاضي عن هذه التهيئة إذا كانت املواد املعنية ذات وميكن ال. ذلك
وحتفظ السوائل املختربة يف    . ٤-٢-٥-٦-٦وحيثما يتم حتضري عينة االختبار على هذا النحو، ميكن االستغناء عن التهيئة الواردة يف               

  . مانعة للتجمد عند الضرورةاحلالة السائلة بإضافة مواد
 ساعة على األقل يف جو ذي درجـة حـرارة           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  واخلياران اآلخران .   يف املائة  ٢ ±  يف املائة  ٥٠نسبية   ورطوبة   س٢º±٢٣اجلو املفضل هو       س ٢º±٢٠ :ا مه

   . يف املائة٢ ±  يف املائة٦٥س ورطوبة نسبية ٢º ±٢٧؛ أو  يف املائة٢ ±  يف املائة٦٥ورطوبة نسبية 
 وحدود القياس اختالفـات يف      األجلوقد تسبب التقلبات القصرية     . من هذه احلدود  ض القيم   ينحصر متوسط    :مالحظة

  . نتائج االختباربدون إضرار جوهري لتكراريةيف الرطوبة النسبية  ة يف املائ٥ ±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

  .التصميمي ، بوصفه اختباراً للنموذجأسفلينطبق على مجيع أنواع العبوات الكبرية املزودة بوسائل رفع من   
   العبوات الكبرية لالختبارإعداد   ٢-١-٣-٥-٦-٦

  .، مع توزيع احلمولة بانتظاما املسموح هبكتلتها اإلمجالية القصوى مثل ١,٢٥قدار مبحتمَّل العبوات الكبرية   
  طريقة االختبار  ٣-١-٣-٥-٦-٦

ة أرباع  ثالث يف موضع متوسط واملباعدة بينها مبقدارتوضعشوكات ترفع العبوة الكبرية وترتل مرتني باستخدام   
ويكرر االختبار مـن    .  املرفاع ملسافة ثالثة أرباع اجتاه الدخول      وكةوتدخل ش ). ما مل تكن نقط الدخول ثابتة     (طول جانب الدخول    
  .كل اجتاه ممكن للدخول

  معايري اجتياز االختبار  ٤-١-٣-٥-٦-٦
  .يف احملتوياتعدم حدوث أي تشوه دائم جيعل العبوة الكبرية غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد   

  اختبار الرفع من أعلى  ٢-٣-٥-٦-٦
   التطبيقنطاق  ١-٢-٣-٥-٦-٦

رفعها من أعلى وتكون مزودة بوسائل رفع، بوصـفه اختبـاراً           صممة ل ينطبق على أنواع العبوات الكبرية امل       
  .للنموذج التصميمي

   الكبرية لالختبارة العبو إعداد  ٢-٢-٣-٥-٦-٦
وحتمل العبوة الكبرية املرنة    . ااملسموح هب القصوى   ةاإلمجاليكتلتها   ي حىت مثل  ساوي ثقالً ي   الكبرية ةحتمَّل العبو   

  .بستة أمثال كتلتها اإلمجالية املسموح هبا، ويوزع احلمل بشكل منتظم
  طريقة االختبار  ٣-٢-٣-٥-٦-٦

  .دة مخس دقائق الكبرية بالطريقة املصممة لرفعها حىت ترتفع عن األرض وتبقى يف هذا الوضع ملةترفع العبو  
  معايري اجتياز االختبار  ٤-٢-٣-٥-٦-٦

عدم حدوث تشوه دائم جيعل العبوة الكبرية، مبا يف ذلك : العبوات الكبرية املعدنية والبالستيكية اجلامدة  )أ(
  املنصة القاعدية، إن وجدت، غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛

دوث عطب يف العبوة الكبرية أو وسائل رفعها جيعل العبوة الكبرية غري            عدم ح : العبوات الكبرية املرنة    )ب(
  .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

لنمـوذج  ينطبق على مجيع أنواع العبوات الكبرية املصممة لتنضيدها بعضها فوق بعض، بوصـفه اختبـاراً ل                 
  .التصميمي

   الكبرية لالختبارة العبوإعداد  ٢-٣-٣-٥-٦-٦
  .ا املسموح هبكتلتها اإلمجالية الكبرية حىت ةمتأل العبو  

  طريقة االختبار   ٣-٣-٣-٥-٦-٦
التوزيـع  نتظم  ض حلمل اختبار متراكب م     وتعرّ  صلبة مستوية  الكبرية على قاعدهتا على أرض     ةتوضع العبو   

 ساعة يف حالة العبوات الكبرية املصنوعة من اخلشب والكرتون ٢٤ترة ال تقل عن مخس دقائق، وملدة لف) ٤- ٣- ٣- ٥- ٦- ٦انظر (
  .ليفي والبالستيكال
   االختبار  املضاف من أجلملاحلحساب   ٤-٣-٣-٥-٦-٦

يـة القـصوى   اإلمجالالكتـل   مرة من جمموع ١,٨يكون احلمل الذي يوضع على العبوة الكبرية أكرب مبقدار          
  . فوق العبوة الكبرية أثناء النقلجيوز تنضيدها لعدد العبوات الكبرية املماثلة اليت ا هباملسموح

  معايري اجتياز االختبار  ٥-٣-٣-٥-٦-٦
عدم حدوث تشوه دائم جيعـل العبـوة        : مجيع أنواع العبوات الكبرية، باستثناء العبوات الكبرية املرنة         )أ(

  جدت، غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛الكبرية، مبا يف ذلك املنصة القاعدية إن و
عدم حدوث تدهور يف جسم العبوة الكبرية جيعلها غري مأمونة يف النقل، وعدم             :العبوات الكبرية املرنة    )ب(

  .حدوث فقد يف احملتويات
  اختبار السقوط  ٤-٣-٥-٦-٦
   التطبيقنطاق  ١-٤-٣-٥-٦-٦

  .ة، بوصفه اختباراً للنموذج التصميميينطبق على مجيع أنواع العبوات الكبري  
   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

   يتطـابق مـع اشـتراطات       ،غـري مـرن   و  وأفقي تسقط العبوة الكبرية على سطح صلب وضخم ومنبسط         
  . نقطة الصدم على ما يعترب أضعف جزء من قاعدة العبوة الكبريةعلجت بطريقة  وذلك،٤-٣-٥-١-٦
  ارتفاع السقوط  ٤-٤-٣-٥-٦-٦

  .II على مستوى أداء جمموعة التعبئة ١ُتختَبر العبوات الكبرية املعدة الحتواء مواد وسلع الرتبة   :مالحظة
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ة، إذا  كان االختبار جيرى مع مـواد  يف حالة العبوات الداخلية اليت حتتوي على مواد أو سلع جامدة أو سائل    ١-٤-٤-٣-٥-٦-٦
  :جامدة أو سائلة أو سلع مقرر نقلها، أو مع مادة أو سلعة أخرى هلا نفس اخلصائص األساسية

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

  : ا كان االختبار جيرى مع املاءيف حالة العبوات الداخلية اليت حتتوي على سوائل، إذ  ٢-٤-٤-٣-٥-٦-٦
  :١,٢إذا كانت املواد املقرر نقلها ذات كثافة نسبية ال تتجاوز   )أ(

  IIIجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
   م٠,٨   م١,٢   م١,٨

ناد إىل  ، ُيحسب ارتفاع السقوط باالسـت     ١,٢إذا كانت املواد املقرر نقلها ذات كثافة نسبية تتجاوز            )ب(
للمادة املقرر نقلها، مع تقريب النتيجة صعوداً إىل أول رقم عشري، علـى             ) d) (ك(الكثافة النسبية   

  :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 للمادة املعبأة من و.  الكبرية ميكن أن يؤثر يف األمان أثناء النقلةي عطب يف العبوال حيدث أ   ١-٥-٤-٣-٥-٦-٦

  .)السلع( السلعة  الداخلية أو)العبوات(العبوة 
 املواد أو السلع املتفجرة الـسائبة  يسمح بانسكاب ١ال يسمح حبدوث متزق يف العبوات الكبرية لسلع الرتبة      ٢-٥-٤-٣-٥-٦-٦

  .بوات الكبريةمن الع
 اختبار سقوط لعبوة كبرية، فإن العينة جتتاز االختبار إذا ظلت احملتويات بكاملها حمتجزة حىت إذا ىحيثما جير  ٣-٥-٤-٣-٥-٦-٦

  .مانعة للتنخيلمل تعد وسيلة اإلغالق 
   وتقرير االختباراتالشهاد  ٤-٥-٦-٦
تـشهد بـأن النمـوذج      ) ٣-٦-٦ وفقاً ألحكام (ة   كبري ةتصدر شهادة وعالمة لكل منوذج تصميمي لعبو        ١-٤-٥-٦-٦

  .ستويف اشتراطات االختباري، جتهيزاتهالتصميمي، مبا يف ذلك 
  : الكبريةة التقرير ملستخدمي العبوبلغيوضع تقرير عن االختبار يتضمن البيانات التالية على األقل وي  ٢-٤-٥-٦-٦

  االختبار؛الذي أجرى رفق ان املاسم وعنو  -١
  ؛)عند االقتضاء(مقدم الطلب  اناسم وعنو  -٢
  تقرير االختبار؛رقم وحيد لتعريف   -٣
  تاريخ تقرير االختبار؛  -٤
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   الكبرية؛ةصانع العبو  -٥
 األبعاد، املواد، وسائل اإلغالق، السمك، على سبيل املثال،( الكبرية ةوصف النموذج التصميمي للعبو  -٦

  للعبوات؛) صور(أو صورة /و) إخل
  ؛ااملسموح هبكتلة اإلمجالية القصوى ال/السعة القصوى  -٧
  خصائص احملتويات املختربة، مثل أنواع ووصف العبوات الداخلية أو السلع املستخدمة؛  -٨
  وصف االختبار ونتائجه؛  -٩

  .املوقّعوصفة تقرير االختبار، مع بيان اسم توقيع   -١٠
 للنقل قد مت اختبارها وفقاً لألحكام املناسبة يف هـذا           ةاملعد الكبرية   ة بأن العبو  إقراراتيتضمن تقرير االختبار      ٣-٤-٥-٦-٦

م نسخة من تقريـر االختبـار للـسلطة         وتسلّ. صحة هذا التقرير   قد يبطل     للعبوة  وبأن استخدام طرائق أو مكونات أخرى      ،الفصل
  .املختصة
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  ٧-٦الفصل 
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة

  ة العناصروحاويات الغاز املتعدد
  التطبيق واشتراطات عامة  ١-٧-٦
 الغـاز  وعلى حاويات تنطبق االشتراطات الواردة يف هذا الفصل على الصهاريج النقالة لنقل البضائع اخلطرة               ١-١-٧-٦

 حيدد خالف   ما مل ووباإلضافة إىل اشتراطات هذا الفصل،      .  النقل طرائقجبميع   ٢املتعددة العناصر لنقل الغازات غري املربدة من الرتبة         
، بصيغتها املعدلة، يف أي صهريج نقال متعـدد     ١٩٧٢ احلاويات لعام    سالمةمن االتفاقية الدولية ل   نطبقة  ذلك، تستوىف االشتراطات امل   

وتنطبق اشتراطات إضـافية    .  يف إطار مصطلحات تلك االتفاقية     "حاوية" تعريف   اينطبق عليه أو حاوية غاز متعددة العناصر      الوسائط  
  . البحار أعايلاليت تستخدم يفأو حاويات الغاز املتعددة العناصر اريج النقالة البحرية على الصه

 االشتراطات التقنية الواردة يف هذا الفصل بترتيبـات         جيوز تعديل إلجنازات العلمية والتكنولوجية،    با اعترافاًو  ٢-١-٧-٦
عما تكفله اشتراطات هذا الفصل فيما يتصل بالتوافق مـع املـواد            ال يقل   ان   ويتعني أن توفر هذه الترتيبات البديلة مستوى أم        .بديلة
لنقل يف حالة ا  و. ريقالصدمات، وظروف التحميل واحل   مقاومة  على  أو حاوية الغاز املتعددة العناصر       وقدرة الصهريج النقال     ،املنقولة

   أو حاويات الغاز املتعددة العناصرلى الصهاريج النقالة السلطات املختصة املعنية الترتيبات البديلة اليت تنطبق ععتمدالدويل، يتعني أن ت
 من  ١٠ يف العمود    )T75 أو   T50، أو   T23 إىل   T1 (ةريج النقال الصها  خبصوص ملادة ما توجيه  وعندما ال يعني      ٣-١-٧-٦

وترفق املوافقـة   . ى النقل ، جيوز للسلطة املختصة لبلد املنشأ أن تصدر موافقة مؤقتة عل          ٢-٣قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل       
وتتضمن كحد أدىن املعلومات اليت تقدم عادة يف توجيهات الصهاريج النقالة والشروط اليت يتعني نقل املادة   املرَسلة،الشحنةمبستندات 
  .وتتخذ السلطة املختصة التدابري املناسبة إلدراج الترتيب املقرر يف قائمة البضائع اخلطرة. املعنية هبا

  ٩ إىل ٣  والرتب١ة تراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتباش  ٢-٧-٦
  تعاريف  ١-٢-٧-٦

  :املقطعألغراض هذا   
وال يقل الضغط التصميمي عن .  ألوعية الضغطمدونة معتمدةتطلبها تالضغط الذي يستخدم يف احلسابات اليت  يعين تصميميالضغط ال

  :يةأعلى قيمة للضغوط التال
   الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو التفريغ؛  )أ(
  : جمموع ما يليأو  )ب(

أو عند أعلـى درجـة      (،  س٦٥º للمادة عند درجة     )بارالبوحدات  (الضغط البخاري املطلق      `١`
   بار؛١منه مطروحاً ) س٦٥ºحرارة أثناء ملء أو تفريغ أو نقل املواد فوق درجة 

 مقدراً  علوي للهواء أو الغازات األخرى يف الفراغ ال       )بارالبوحدات   (اجلزئيالضغط  و  `٢`
 ارتفاع يف   يسببه ومتدد السائل الذي     س٦٥º علويعند درجة حرارة قصوى للفراغ ال     

 عـادة   ،درجة حرارة التعبئة  = دت  ( دت   - متوسط درجة حرارة احلمولة مبقدار دح       
١٥º٥٠= ؛ دح سº؛)وسط درجة احلرارة القصوى للحمولة، متس  



 

318 

، ولكن ال يقل    ١٢- ٢- ٢- ٧- ٦ املبينة يف    االستاتيةضغط رأسي يقدر على أساس القوى       و  `٣`
   بار؛ ٠,٣٥عن 

  ؛٦-٢-٥-٢-٤ار مبني يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، الوارد يف ب أدىن ضغط اختاً ثُلثأو  )ج(
الـيت  األخرى ملواد  اأما يف حالة. بيئية الالظروف للمواد اليت تنقل يف    س٥٠º إىل   س٤٠º-يكون  ،  رةادرجات احلر  التصميمي ل  دىامل

تقل عن أقصى درجة حرارة للمادة أثناء التعبئة أو التفريغ أو   الالتصميميةرارة احل فإن درجة ،جتري مناولتها يف درجات حرارة مرتفعة
  . إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسيةالتصميميةرة  درجات احلرا التطلب أقسى بشأنكونيراعى أن يو. النقل

 أو كما هو ASTM E 112-96 أو أصغر،كما حيدده املعيار ٦يعين الفوالذ الذي يكون حجم حبيباته احلديدية الفوالذ الدقيق احلبيبات 
  ، اجلزء الثالث؛EN 10028-3معّرف يف 

  فيف للضغط ال ميكن إعادة إغالقها وتشغل بواسطة احلرارة؛وسيلة خت  يعينالعنصر القابل لالنصهار
 يف  ٢٥ يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال ال يقل عن                 اًاختبار  يعين منع التسرب اختبار  

  من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛املائة 
 عند قمة وعاء الصهريج يف وضع       ةسيقل عن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية مق         ال ي  اًضغط يعين   ضغط التشغيل األقصى املسموح به    

  :التشغيل
   أو التفريغ؛امللء الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء   )أ(
  :يأو الضغط املانومتري الفعال األقصى الذي صمم وعاء الصهريج لتحمله وال يقل عن جمموع ما يل  )ب(

أو عند أعلى درجة حرارة     (،  س٦٥º للمادة عند درجة     )بارال ةبوحد(الضغط البخاري املطلق      `١`
   بار؛١مطروحاً منه ) س٦٥ºأثناء ملء أو تفريغ أو نقل املواد فوق درجة 

ي علـو  للهواء أو الغازات األخرى املوجودة يف الفراغ ال        )بارال ةبوحد(الضغط اجلزئي   و  `٢`
 ارتفاع  يسببهومتدد السائل الذي    س  ٦٥ºي  علوارة قصوى للفراغ ال   مقدراً عند درجة حر   

 عـادة   ،درجة حرارة التعبئة  = دت  ( دت   - ط درجة حرارة احلمولة مبقدار دح       س متو يف
١٥º٥٠= ؛ دح سº؛)، متوسط درجة احلرارة القصوى للحمولةس  

   فيه؛ا يرخص بنقلهةلوالنقال وأثقل مح للصهريج ة الفارغكتلةالجمموع  تعينا املسموح هب القصوىالكتلة اإلمجالية 
 دنيا مـضمونة     واستطالة ٢مم/ نيوتن ٤٤٠إىل   ٢مم/ نيوتن ٣٦٠ ه مقاومة شد دنيا مضمونة تبلغ     ـ ل  الذي فوالذ يعين ال  طريالفوالذ  ال

  ؛٣-٣-٣-٢-٧-٦عند االنكسار تتفق مع االشتراطات الواردة يف 
صيصاً لالستخدام املتكرر يف نقل البضائع اخلطرة من وإىل املرافـق الواقعـة يف              صهرجياً نقاالً يصمم خ     يعين الصهريج النقال البحري  

املبينة يف الوثيقة   عرض البحار   ويصمم الصهريج النقال البحري ويبىن وفقاً لتوجيهات اعتماد احلاويات اليت جتري مناولتها يف              . البحر
MSC/Circ.860اليت أصدرهتا املنظمة البحرية الدولية .  

ويشمل الصهريج النقال وعـاء     . ٩ إىل   ٣  والرتب ١ة   يستخدم لنقل مواد الرتب     الذي تعدد الوسائط امليج  الصهر  يعين نقالالصهريج  ال
ويكون الصهريج النقال صاحلاً لتعبئته وتفريغه بدون       .  اهليكلية الالزمة لنقل املواد اخلطرة     تجهيزاتالصهريج اجملهز مبعدات التشغيل وال    

ويصمم بالدرجة األوىل   . ويكون مزوداً بوسائل توازن خارج وعاء الصهريج، وميكن رفعه عندما يكون ممتلئاً           . ة اهليكلي جتهيزاتهفصل  
 تعريـف   يف نـدرج ال ت و.  لتسهيل املناولة امليكانيكية   توابع تثبيت و  وحوامل مبزالقمركبة نقل أو سفينة ويكون مزوداً        لتحميله على 
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احلاويـات  ال  و، غري املعدنيـة ال الصهاريج الصهرجيية، وية احلديدكعربات السكال  و ،لربيةالصهاريج النقالة الشاحنات الصهرجيية ا    
  ؛الوسيطة

  ؛يف املائة ٢٧ عند االنكسار تبلغ استطالة و٢مم/ نيوتن٣٧٠ له مقاومة شد تبلغ  يعين الفوالذ الذيرجعياملفوالذ ال
  التنفيس واألمان والتسخني والتربيد والعزل؛ أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ و تعينمعدات التشغيل
، مبا يف ذلك الفتحات     )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 ،ووسائل إغالقها

  وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛  تعينكليةياهل التجهيزات
مرة  ١,٥لضغط اهليدرويل ويساوي ما ال يقل عن        اأقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار            يعين ضغط االختبار 

 املخصصة لكل مادة على حدة يف توجيه الصهاريج النقالة          وحيدد ضغط االختبار األدىن للصهاريج النقالة     . من قيمة الضغط التصميمي   
  .٦-٢-٥-٢-٤املنطبق الوارد يف 

  االشتراطات العامة للتصميم والبناء  ٢-٢-٧-٦
.  الـسلطة املختـصة  الضغط تعترف هبا مدونة معتمدة ألوعيةبىن وفقاً الشتراطات   تصمم أوعية الصهاريج وتُ     ١-٢-٢-٧-٦

وال تستخدم لصنع .  املواد من حيث املبدأ املعايري الوطنية أو الدوليةوتستويف.  معدنية مالئمة للتشكيلوتصنع أوعية الصهاريج من مواد
يلزم إجراء معاجلة حرارية ألوعيـة      و. تكفل أماناً كامالً  ل اللحامات مبهارة    تنفذو. بتت قابليتها للحام متاماً   األوعية امللحومة إال مادة ثَ    

ولدى اختيـار   .  عمليات الصنع أو املواد ذلك     ي عندما تقتض  ،فية للحام يف املناطق اليت تعرضت للحرارة      الصهاريج لضمان املتانة الكا   
التـشقق اإلجهـادي   احتمال احتمال الكسر التقصفي، و  صوص   لدرجات احلرارة يف االعتبار خب     التصميميمادة الصنع، يؤخذ املدى     

 جهـاد  القيمة املضمونة ملقاومة اإل    زال تتجاو  ،دام فوالذ دقيق احلبيبات   ويف حالة استخ  . مقاومة الصدم خبصوص   و ، عن التآكل  الناشئ
وال يستخدم األلومنيوم كمادة    .  تبعاً ملواصفات املادة   ٢مم/ نيوتن ٧٢٥ والقيمة املضمونة للحد األعلى ملقاومة الشد        ،٢مم/ نيوتن ٤٦٠

 من  ١١ عليه فيما يتعلق باملادة احملددة وفقاً ملا ورد يف العمود            بناء إال إذا كان ذلك مبيناً يف احلكم اخلاص للصهاريج النقالة املنصوص           
وعند الترخيص باستخدام األلومنيوم، يلزم عزله ملنع الفقد الكبري يف          .  أو إذا وافقت السلطة املختصة على ذلك       ،قائمة البضائع اخلطرة  

وتظل املادة العازلة فعالة يف مجيع .  دقيقة ٣٠تقل عن   لفترة ال    ٢م/اطو كيلو ١١٠  قدره اخلصائص الفيزيائية عند تعرضه حلمل حراري     
وتكون مادة صـنع الـصهريج      . س٧٠٠º ويتعني تغليفها مبادة ال تقل درجة انصهارها عن          س،٦٤٩ºدرجات احلرارة اليت تقل عن      

   .النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قد ينقل فيها
  : املركبة فيها من مواد تستويف ما يليواألنابيب اهيزاهتتصنع أوعية الصهاريج النقالة وجت  ٢-٢-٢-٧-٦

   نقلها؛ توخىامل) باملواد(عملياً غري قابلة للتأثر باملادة أن تكون   )أ(
 بطريقة سليمة أو متت معادلتها بتفاعـل        )جعل سطحها خامالً كيميائياً   (ختميلها  أو أن يكون قد مت        )ب(

  كيميائي؛
  .ل ملصقة مباشرة على جدار الوعاء أو مربوطة به بوسيلة مماثلةكّألتأو أن تكون مبطنة مبادة مقاومة ل  )ج(

  . نقلهاتوخىاملاملواد من مواد ال تتأثر بفعل احلشايا تصنع   ٣-٢-٢-٧-٦
 املتوخى نقلها، وتكـون     ضد تأثري املادة  ة بصورة أساسية    صن يلزم أن تكون البطانة حم     ،يف حالة تبطني األوعية     ٤-٢-٢-٧-٦

وتكون بطانة كـل    .  ومتوافقة مع خصائص التمدد احلراري للوعاء      ،امية، وخالية من الثقوب، ومرنة بقدر كاف      متجانسة وغري مس  
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وحيثما توجد تركيبات خارجية ملحومة     . وعاء وتركيبات الوعاء واألنابيب املركبة فيه متواصلة، ومتتد حول واجهة أي حواف ناتئة            
  .ة وحول واجهة الشفاه اخلارجيةيف الصهريج تكون البطانة متواصلة عرب التركيب

  .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 ) حشايا( النقال، مبا يف ذلك أي وسائل أو وسائد     ال يكون للمواد الداخلة يف صنع الصهريج      جيب أ   ٧-٢-٢-٧-٦

  . تأثري ضار على املواد املتوخى نقلها يف الصهريج النقالتوابع،أو 
  . مناسبة للرفع والتثبيتومبرابطتصمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاعدة مأمونة أثناء النقل   ٨-٢-٢-٧-٦
الة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلـها واألمحـال االسـتاتية              تصمم الصهاريج النق    ٩-٢-٢-٧-٦

ويوضح التصميم أنه قد    . والدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات الصهاريج              
  .األمحال طوال العمر املتوقع للصهريج النقالأخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه 

يف حالة الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها يف البحار كحاويات صهرجيية، تؤخذ يف االعتبار االجهـادات                 ١-٩-٢-٢-٧-٦
  .الدينامية اليت تفرضها املناولة يف عرض البحر

 حبيث يتحمل دون حدوث تشوه دائم ضغطاً فريغالت لتنفيس جبهازيصمم وعاء الصهريج املقرر تزويده   ١٠-٢-٢-٧-٦
 تفريغ ال يتجاوزجهاز تنفيس التفريغ ليبدأ عمله عند مستوى  وُيضَبط. بار أعلى من الضغط الداخلي ٠,٢١خارجياً ال يقل عن 

 ضغط جاوزجيب أن ال يت ما مل يكن الوعاء مصمماً لتحمل ضغط خارجي زائد أعلى، ويف هذه احلالة ،بار ٠,٢١ناقص  :القيمة
وجيوز تصميم وعاء لضغط خارجي أدىن إذا كان . الضغط التصميمي للتفريغ يف الصهريجاجلهاز املقرر تركيبه  داخل التفريغ تنفيس

ويف .  فقط، بشرط موافقة السلطة املختصةIII وIIالوعاء مستخدماً لنقل مواد صلبة ال حتدث هلا إسالة أثناء النقل من جمموعيت التعبئة 
، فإنه يصمم  التفريغيزوَّد جبهاز لتنفيسأما وعاء الصهريج الذي ال .  التفريغ عند هذا الضغط األدىنتنفيس جهازالة يبدأ عمل هذه احل

  .بار ٠,٤ ال يقل عن  مبا الضغط الداخلييفوقحبيث يتحمل، دون حدوث تشوه دائم، ضغطاً خارجياً 
 لنقل املواد اليت تستويف معايري نقطة  املعدَّةدمة يف الصهاريج النقالة وسائل ختفيف التفريغ املستخجيب أن تكون  ١١-٢-٢-٧-٦

انتقال  اشتعاهلا، مناسبة ملنع     نقطة تفوق ساخنة عند درجة حرارة تساوي أو        ، مبا يف ذلك املواد اليت تنقل      ٣لرتبة  ل) الوميض(االشتعال  
 اً انفجار ،ب دون حدوث تسرّ   أن يتحمل،  النقال قادراً على      وعاء الصهريج  ُيجعل؛ وكبديل لذلك،     إىل وعاء الصهريج    مباشرة للهبا

  .اللهب إىل داخل الوعاءانتقال  من شئاً نااًداخلي
، يف ظروف التحميل األقصى املسموح به، قادرة على امتصاص القوى           ثبيتهاتكون الصهاريج النقالة ووسائل ت      ١٢-٢-٢-٧-٦

  :االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة
 مضروبة يف التسارع الناتج )MPGM(ا ى املسموح هبو القصة اإلمجاليِمثلَيِ الكتلة قيمة  : يف اجتاه السري    )أ(

  ؛)١()g(عن اجلاذبية 
عندما يكون اجتاه الـسري      (اى املسموح هب  و القص ة اإلمجالي الكتلة: أفقياً بزاوية قائمة على اجتاه السري     و  )ب(

 مضروباً يف   )اى املسموح هب  و القص ة اإلمجالي الكتلة قيمة   ثلَيِملغري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية       
  ؛)١()g(التسارع الناتج عن اجلاذبية 

__________ 

 .٢ث/ م٩,٨١ = (g)ب تكون قيمة ألغراض احلسا  )١(
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 مضروبة يف التسارع الناتج عـن       اى املسموح هب  و القص ة اإلمجالي الكتلةقيمة  : فوق إىل   وعمودياً  )ج(
  ؛)١()g(اجلاذبية 

إمجايل احلمولة، مبا يف ذلك تأثري       (اى املسموح هب  وص الق ة اإلمجالي ِمثلَي الكتلة قيمة  : حتت إىل   وعمودياً  )د(
  .)١()g(  مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية)اجلاذبية

  : يراعى عامل أمان على النحو التايل،١٢-٢-٢-٧-٦حتت كل قوة من القوى الواردة يف   ١٣-٢-٢-٧-٦
 بالنسبة ملقاومة اخلـضوع     ١,٥ للمعادن اليت تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان           )أ(

  املضمونة؛
 للقيمة املضمونة لقوة    ١,٥للمعادن اليت ال تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان            أو    )ب(

  .يف حالة أنواع الفوالذ األوستنييتيف املائة  ١نسبتها هي ، ويف املائة ٠,٢  بنسبةالصمود
ويف حالة . وة الصمود هي القيمة اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية للمادة  أو ق  ضوعتكون قيمة مقاومة اخل     ١٤-٢-٢-٧-٦

 ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة ملقاومة اخلضوع أو قوة الصمود وفقاً ملعايري املادة بنسبة تـصل إىل                  ،استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت   
 قيمة مقاومة اخلضوع    تبقى معايري للمعدن املعين،     غيابويف  .  شهادة فحص املادة   عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف       يف املائة    ١٥

  .وافقة السلطة املختصةمب  رهناأو قوة الصمود املستخدمة
يكون باإلمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائياً يف حالة ختصيصها لنقل مواد تستويف معايري نقطة              يتعني أن     ١٥-٢-٢-٧-٦

وتتخذ التدابري اليت تكفل منع . نقطة اشتعاهلاتساوي أو تتجاوز  حرارة ةدرجساخنة يف ، مبا يف ذلك املواد اليت تنقل ٣االشتعال للرتبة 
  .حدوث تفريغ كهرستايت خطر

يف حالة مواد معينة تزود الصهاريج النقالة حبماية إضافية، رمبا يف شكل زيادة مسك وعاء الصهريج أو زيـادة                     ١٦-٢-٢-٧-٦
 من قائمـة البـضائع اخلطـرة،        ١٠املبني يف العمود      املنطبق توجيه الصهاريج النقالة  بناء على    ذلك   إذا تطلب األمر  ار،  ضغط االختب 

، واملوصوف  من قائمة البضائع اخلطرة١١املبني يف العمود   أو احلكم اخلاص املتعلق بالصهاريج النقالة،٦-٢-٥-٢-٤واملوصوف يف 
  . ضوء املخاطر اليت ينطوي عليها نقل املواد املعنيةعلىك الوعاء أو يف ضغط االختبار ، وحتدد الزيادة يف مس٣-٥-٢-٤يف 
يتعني أن تكون للعزل احلراري، الذي يالمس مباشرة وعاء لنقل املواد الساخنة، درجة حرارة اشتعال أعلـى                   ١٧-٢-٢-٧-٦

  .س على األقل من درجة احلرارة التصميمية القصوى للصهريج٥٠ºمبقدار 
  معايري التصميم  ٣-٢-٧-٦
 باستخدام مقـاييس االنفعـال   رياضياً أو جتريبياً تحليل قوى اإلجهاد    ل قابالًالصهريج   تصميم   يكونيتعني أن     ١-٣-٢-٧-٦

  .ها السلطة املختصةعتمدطرائق أخرى تبباملقاومة أو 
 الـضغط   مثـل  ١,٥درويل ال يقل عـن      يتصمم أوعية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار ه          ٢- ٣- ٢- ٧- ٦

  قائمـة البـضائع    من   ١٠ واملبني يف العمود     نطبقوترد اشتراطات خاصة ملواد معينة يف توجيه الصهاريج النقالة امل         . التصميمي
قائمة البضائع  من   ١١أو يف احلكم اخلاص املتعلق بالصهريج النقال، املبني يف العمود            ،٦- ٢- ٥- ٢- ٤اخلطرة ويرد وصفه يف     

ة يف دد هلذه الصهاريج، احمل بالنسبة لوعاء الصهريجأدىن مسكويوجه االنتباه إىل اشتراطات . ٣- ٥- ٢- ٤ واملوصوف يف    اخلطرة
  .١٠- ٤- ٢- ٧- ٦ إىل ١- ٤- ٢- ٧- ٦
، يف املائة ٠,٢قوة صمود ( حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة خضوعنقطة هلا ملعادن اليت يف حالة ا  ٣-٣-٢-٧-٦

 يف وعاء الصهريج مقاومـة  )σ سيغما( األويل   ء إجهاد الغشا  زال يتجاو  ،)ألنواع الفوالذ األوستنييت  ائة   يف امل  ١عموماً، أو قوة صمود     
  :، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، حيث٠,٥٠ )Rm ( تبلغأو مقاومة شد دنيا ٠,٧٥ )Re ( تبلغإجهاد
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Re=     أنـواع الفـوالذ     لـة  أو يف حا   يف املائة،  ٠,٢مود  ص، أو قوة    ٢مم/ بوحدات نيوتن  اخلضوعمقاومة
  ؛يف املائة ١األوستنييت قوة صمود 

Rm=   ٢مم/أدىن مقاومة شد بوحدات نيوتن.  
ويف حالة  .  اليت تستخدم هي القيم الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمادة            Rm و Reقيم  تكون    ١- ٣- ٣- ٢- ٧- ٦

عند إثبات قيم    يف املائة    ١٥ احملددة وفقاً ملعايري املادة حىت       Rm و Reلعاملني    لاستخدام الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيم الدنيا        
 ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئـة       Rmو Reقيم   ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع       . أعلى يف شهادة فحص املادة    

  . من قبلهااملخوَّلة
يف بناء أوعية الـصهاريج      ٠,٨٥  ما مقداره  Re/Rmيت تتجاوز فيها نسبة     ال يسمح باستخدام أنواع الفوالذ ال       ٢-٣-٣-٢-٧-٦

  . اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وReوتكون قيم . امللحومة
 املئوية، ال تقل  عند االنكسار، بالنسبةاستطالةأنواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج بميز تت  ٣- ٣- ٣- ٢- ٧- ٦

  . لألنواع األخرى يف املائة ٢٠ألنواع الفوالذ الدقيق احلبيبات و يف املائة ١٦  يبلغد أدىن مطلقـمع ح Rm/000 10عن 
  عند االنكسار، بالنسبة املئوية، ال تقل استطالة  األلومنيوم وسبائك األلومنيوم اليت تستخدم يف بناء أوعية الصهاريج بميزويت

  . يف املائة١٢  يبلغ مع حد أدىن مطلق Rm/000 10عن 
  بزوايا قائمة  أللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد       يف ا وألغراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى         ٤-٣-٣-٢-٧-٦

 ذات مقطع عرضي مستطيل     عينات اختبار   الدائمة عند االنكسار على    االستطالة النسبية وتقاس  .  على اجتاه الدلفنة   )عرضانياً (عمودياً
  . مم٥٠طول ب مقياسباستخدام الصادر عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  ISO 6892:1998 الدويل وفقاً للمعيار

   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 شتراطاتاً لال وفقأدىن مسك حمدد  )أ(
  ؛٣-٢-٧-٦ الواردة يف شتراطات ألوعية الضغط، مبا يف ذلك االللمدونة املعتمدة وفقاً وأدىن مسك حمدد  )ب(
 من قائمـة املـواد      ١٠ واملبني يف العمود     يف التوجيه املنطبق على الصهاريج النقالة     وأدىن مسك حمدد      )ج(

 أو احلكم اخلاص املتعلق بالصهاريج النقالة، املبني يف العمود          ،٦-٢-٥-٢-٤يف  وصوف  املاخلطرة، و 
  .٣-٥-٢-٤، والوارد يف  من قائمة البضائع اخلطرة١١

قل مسك األجزاء األسطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصهاريج الـيت ال يتجـاوز               يال    ٢- ٤- ٢- ٧- ٦
قل مسك األوعية اليت يتجاوز     يوال  .  يف املعدن املستخدم   مسك مكافئ الذ املرجعي أو عن      مم من الفو   ٥ متر، عن    ١,٨٠قطرها  
 يف املعدن املستخدم، باستثناء أنه يف حالة األوعية اليت تعبأ باملواد كافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي٦ متر عن ١,٨٠قطرها 

 مم من الفوالذ املرجعي ٥ إىل ما ال يقل عن أدىن مسك الزم  تقليل ميكنIII أو IIة املسحوقة أو احلبيبية من جمموعة التعبئة صلبال
  . يف املعدن املستخدميكافئهأو ما 

لوعاء يف الـصهاريج    ل أدىن مسك عندما يكون وعاء الصهريج مزوداً حبماية إضافية من العطب، ميكن ختفيض              ٣-٤-٢-٧-٦
لك بدرجة متناسبة مع احلماية املوفرة على النحو الذي توافق عليه الـسلطة              بار، وذ  ٢,٦٥النقالة اليت تقل ضغوط االختبار فيها عن        

 يف املعدن املستخدم يف أوعية الصهاريج الـيت ال          كافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي       ٣قل السمك عن     ي الجيب أ على أنه   . املختصة
 مم من الفوالذ املرجعي ٤قل مسكها عن  يالأ  جيب م فإنه١,٨٠أما أوعية الصهاريج اليت يتجاوز قطرها . م ١,٨٠يتجاوز فيها القطر 

  . يف املعدن املستخدمكافئهأو ما ي
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 مم أياً كانت ٣قل مسك وعاء الصهريج يف األجزاء األسطوانية منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن يال   ٤-٤-٢-٧-٦
  .مادة بناء الوعاء

 بتوفري محاية هيكلية خارجية عامة، من قبيل تلبيس ٣-٤-٢-٧-٦إليها يف ميكن توفري احلماية اإلضافية املشار   ٥-٤-٢-٧-٦
الوعاء بقميص خارجي مع تثبيت الغالف اخلارجي على الصهريج، أو عمل جدار مزدوج، أو إحاطة الصهريج هبيكل للحماية كامل                   

  .يتكون من عناصر هيكلية طولية وعرضية
ـ       ٦-٤-٢-٧-٦    احملـدد للفـوالذ املرجعـي       املكـافئ للـسمك   ك املعـادن األخـرى      تستخدم املعادلة التالية لتعيني مس

  :٣-٤-٢-٧-٦يف 
  

  :حيث
e1  =  ؛)مم( يف املعدن املستخدم السمك املكافئ الالزم  
eo  =   يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، املبني يف العمـود          الواردلفوالذ املرجعي،   ل )مم (أدىن مسك 

أو يف احلكم اخلاص للصهاريج ، ٦-٢-٥-٢-٤صوف يف  واملوة، من قائمة البضائع اخلطر ١٠
  ؛٣-٥-٢-٤، واملوصوف يف  من قائمة البضائع اخلطرة١١النقالة، املبني يف العمود 

Rm1  =   ؛)٣-٣-٢-٧-٦انظر ( للمعدن املستخدم )٢مم/نيوتن(مقاومة الشد الدنيا املضمونة  
A1  =   للمعدن املستخدم وفقاً للمعايري     )ة مئوية نسب( الدنيا املضمونة عند االنكسار      االستطالة النسبية 

  .الوطنية أو الدولية
 ١٠ مم، أو    ٨ حد أدىن للسمك مقداره   ،  ٦-٢-٥-٢-٤عندما حيدد يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق يف           ٧-٤-٢-٧-٦

ة استخدام معدن آخر ويف حال.  م١,٨٠ قطر وعاء وإىل خصائص الفوالذ املرجعي  يكون هذان السمكان مستندين إىل     أن   راعىمم، ي 
  :عني السمك باستخدام املعادلة التاليةي م، ١,٨٠ أو عندما يكون قطر الوعاء أكرب من )١-٢-٧-٦انظر (غري الفوالذ الطري 

  

  :حيث
e1  =  ؛)مم( املستخدم السمك املكافئ الالزم للمعدن  
eo  =        يف املوضحلنقالة املنطبق، ، املبني يف توجيه الصهاريج ا   )مم(احلد األدىن لسمك الفوالذ املرجعي 

أو يف احلكم اخلـاص     ،  ٦-٢-٥-٢-٤  يف واملوصوف   ، من قائمة البضائع اخلطرة    ١٠العمود  
  ؛٣-٥-٢-٤، واملوصوف يف  من قائمة البضائع اخلطرة١١للصهريج النقال، املبني يف العمود 

d1  =   م؛ ١,٨٠، ولكن ليس أقل من )م(قطر وعاء الصهريج  
Rm1  =  ؛)٣-٣-٢-٧-٦انظر ( للمعدن املستخدم )٢مم/نيوتن(نيا املضمونة مقاومة الشد الد  

A1  =    عند االنكسار للمعدن املستخدم وفقاً للمعـايري  )نسبة مئوية(الدنيا املضمونة  النسبية  االستطالة 
  .الوطنية أو الدولية
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. ٤-٤-٢-٧-٦و ٣-٤-٢-٧-٦ و ٢-٤-٢-٧-٦قل مسك اجلدار بأي حال عن القـيم املبينـة يف            يال    ٨-٤-٢-٧-٦
 اكون هذ يو. ٤-٤-٢-٧-٦ إىل   ٢-٤-٢-٧-٦و املبني يف    ـى النح ـ جلميع أجزاء وعاء الصهريج عل     احلد األدىن للسمك  كون  يو

  .شامل ألي مساح للتآكلالسمك غري 
   املبينـة   املعادلـة ، ال يلزم إجراء حساب باسـتخدام        )١-٢-٧-٦انظر  (لفوالذ الطري   ايف حالة استخدام      ٩-٤-٢-٧-٦

  .٦-٤-٢-٧-٦يف 
  .يف مسك اللوح عند اتصال األطراف باجلزء األسطواين من وعاء الصهريجمفاجئ  اختالف جيب أال حيدث  ١٠-٤-٢-٧-٦
  التشغيلمعدات   ٥-٢-٧-٦
وعندما يسمح الربط   .  التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو العطب أثناء املناولة والنقل            معداتترتب    ١-٥-٢-٧-٦

كة دون احتمـال    ر حبيث تسمح مبثل هذه احل      التشغيل لوعاء حبركة نسبية بني اجملموعات الفرعية، تثبت معدات       بني هيكل احلماية وا   
 والصمام احلـابس الـداخلي   )جتاويف األنابيب، وسائل اإلغالق  ( تركيبات التفريغ اخلارجية     ىمحتو. العاملةألجزاء  لحدوث عطب   

   يكون باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريـغ       و. ) قص ِقطَعبيل املثال استخدام    على س (وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية        
  . قصد غرينع وأي أغطية واقية ضد فتحها )مبا يف ذلك الشفاه أو السدادات امللولبة(
تركب على مجيع فتحات وعاء الصهريج املخصصة مللء أو تفريغ الصهريج النقال صمامات حابسة يدويـة                  ٢-٥-٢-٧-٦
 أما الفتحات األخرى، باستثناء الفتحات املؤدية إىل وسائل ختفيف الضغط أو التنفيس، فتزود إما .ة بقدر اإلمكان عملياً من الوعاءقريب

  . تكون قريبة بقدر اإلمكان عملياً من الوعاءلإلغالقبصمام حابس أو بوسائل أخرى 
حص أخرى ذات حجم مناسب للتمكني من إجـراء         تزود مجيع الصهاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات ف          ٣-٥-٢-٧-٦

ويتعني أن تكون هناك فتحة دخول أو فتحات فحـص          . فحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الصيانة واإلصالح داخل الصهريج        
  .ة يف حالة الصهاريج النقالة املتعددة احلُجراتريلكل حج

حالة الصهاريج النقالة املعزولة، حتـاط التركيبـات        يف  و. اًجتمع التركيبات اخلارجية معاً بقدر اإلمكان عملي        ٤-٥-٢-٧-٦
  . مالئمة حبوض لتجميع السوائل املنسكبة مزود بوسائل تصريفعلويةال
  .لصهريج النقال وظيفة كل منهاا على مجيع التوصيالت املركبة على ُتذكَر  ٥-٥-٢-٧-٦
 ال يقل عن ضـغط      اً مقدر اًتحمل ضغط يث ت حب أخرى    إغالق كل صمام حابس أو أية وسيلة     يبىن  صمم و ي  ٦- ٥- ٢- ٧- ٦

ويكون قفل مجيع الصمامات احلابسة .  مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل،التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج
 ميكن فتحها عن وتصمم مجيع الصمامات احلابسة حبيث ال.  يف اجتاه حركة عقارب الساعة  الدوارة اليدوية قبضة  ال بتحريكامللولبة  
  .غري قصد

والذ قابل للتآكل وغري حممي، عنـدما   ف من   ،خلإال تصنع أي أجزاء متحركة، مثل األغطية ووسائل اإلغالق،            ٧-٥-٢-٧-٦
، مبا  ٣يكون هناك احتمال أن تتالمس تالمساً احتكاكياً أو قدحياً مع صهاريج نقالة  لنقل مواد تستويف معايري نقطة االشتعال للرتبة                     

  . ذلك املواد املرتفعة درجة احلرارة اليت تنقل يف درجة حرارة أعلى من نقطة اشتعاهلايف
تصمم وتبىن وتركب التوصيالت األنبوبية حبيث ميكن جتنب خطر عطبها بسبب التمدد واالنكماش احلراريني،          ٨-٥-٢-٧-٦

وتستخدم وصالت األنابيب . عة من مادة معدنية مناسبة وتكون مجيع التوصيالت األنبوبية مصنو    . والصدمات امليكانيكية واالهتزازات  
  .امللحومة حيثما أمكن
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 حلاماً معدنياً قويـاً بـنفس       تلحم الوصالت يف األنابيب النحاسية أو        والزنك النحاسسبيكة من   تلحم ب   ٩- ٥- ٢- ٧- ٦
انة األنابيب كما قد حيدث      مت  من وال تقلل الوصالت  . س٥٢٥º عن   هبذه السبيكة وال تقل درجة انصهار مواد اللحام        .القدر

  .عند قطع سن اللوالب
ال يقل ضغط االنفجار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن أربعة أمثال ضـغط التـشغيل                   ١٠-٥-٢-٧-٦

 وسيلة أخرى ه الصهريج أثناء اخلدمة بفعل مضخة أوـاألقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض ل       
  .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(
  .والتوابعتستخدم املعادن الطروقة يف بناء الصمامات   ١١-٥-٢-٧-٦
يصمم نظام التسخني أو يراقب حبيث ال ميكن ملادة ما أن تصل إىل درجة حرارة يتجاوز فيها ضغط الصهريج                     ١٢-٥-٢-٧-٦

  ).مثل التحلل احلراري اخلطر(خرى ضغط التشغيل األقصى املسموح به أو تسبب أخطاراً أ
    .يصمم نظام التسخني أو يراقب حبيث ال توفر الطاقة لعناصر التسخني الداخلية إال إذا كانت مغمورة متامـاً                   ١٣-٥-٢-٧-٦

وال جيوز بأي حال أن تتجاوز درجة حرارة سطح عناصر التسخني ملعدات التسخني الداخلية أو درجة حـرارة الغـالف لعناصـر                      
  ).سº بدرجات( درجة حرارة اشتعال املادة املنقولة ن يف املائة م٨٠سخني اخلارجية الت
  . ملي أمبري١٠٠إذا ركب نظام تدفئة كهربائي داخل الصهريج يزود بقاطع تيار بالتسرب األرضي أقل من   ١٤-٥-٢-٧-٦
اشرة بداخل الصهريج، وتوفر محاية     ال تكون حلُجرات التحويل الكهربائي املركبة يف الصهاريج أية صلة مب            ١٥- ٥- ٢- ٧- ٦

  .IEC 529 أو IEC 144   وفقاً لIP56ال تقل عما يكافئ طراز 
  فتحات القاع  ٦-٢-٧-٦
وعندما يبني توجيه الصهاريج النقالة املنطبق . يف صهاريج نقالة هبا فتحات يف القاع  مواد معينةجيوز أن ُتنقَلال   ١-٦-٢-٧-٦

تكون هناك فتحـات      أن فتحات القاع حمظورة، فإنه ال      ٦-٢-٥-٢-٤البضائع اخلطرة والوارد يف      من قائمة    ١٠واملبني يف العمود    
وعند إغالق فتحة موجودة يتم ذلك بلحام قـرص  . حتت مستوى السائل يف وعاء الصهريج عند ملئه إىل أقصى حد ملء مسموح به   

  .واحد بوعاء الصهريج داخلياً وخارجياً
 تزود خمارج التفريـغ مـن   ،ة أو قابلة للتبلر أو شديدة اللزوجةصلبلة اليت حتمل مواد معينة    يف الصهاريج النقا    ٢-٦-٢-٧-٦

وخيضع تصميم هذا التجهيز ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة         . القاع مبا ال يقل عن وسيلتني لإليقاف مركبتني على التوايل ومستقلتني          
  : ويتضمن ما يلي، من قبلهااملخوَّلة

، ومصمم تصميما مينع فتحـه     وعاء الصهريج من  س خارجي مركب أقرب ما ميكن عملياً        صمام حاب   )أ(
  ؛بفعل صدمة أو فعل عارض آخر

 أو  برباغـي  التفريغ، ميكن أن تكون شفة سد مربوطة         أنبوبةسيلة إغالق حمكمة للسوائل يف طرف       وو  )ب(
  .سدادة ملولبة

 مركبـة علـى   غالقبثالث وسائل إ، ٢-٦-٢-٧-٦ليه يف  يزود كل خمرج تفريغ قاعي، باستثناء ما نص ع          ٣-٦-٢-٧-٦
  : من قبلهااملخّولةوخيضع تصميم هذا التجهيز ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة . التوايل ومستقلة فيما بينها

صمام حابس داخلي يغلق ذاتياً، أي صمام حابس داخل وعاء الصهريج أو داخل شفة ملحومـة أو                   )أ(
  :يثشفة تستخدم لوصلها حب

  تصمم وسائل التحكم لتشغيل الصمام ملنع أي فتح غري مقصود بفعل الصدم أو تصرف عارض؛  `١`



 

326 

   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 موقع       ١ ٠٠٠ سعتها   تتجاوزباستثناء الصهاريج النقالة اليت ال      و  `٤`

  على الصهريج النقال يسهل الوصول إليه يكون بعيداً عن الصمام نفسه؛
  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(
 أو  برباغـي مربوطة  سد   التفريغ، ميكن أن يكون شفة       أنبوبة للسوائل يف طرف     الق حمكمة ووسيلة إغ   )ج(

  .سدادة ملولبة
  يف حالة وعاء الصهريج املبطن، ميكن االستعاضـة عـن الـصمام احلـابس الـداخلي املنـصوص عليـه                      ٤-٦-٢-٧-٦

  . من قبلهااملخوَّلة املختصة أو اهليئة ويستويف الصانع اشتراطات السلطة.  بصمام حابس خارجي إضايف)أ (٣-٦-٢-٧-٦يف 
  جتهيزات األمان  ٧-٢-٧-٦
  وتـبىن  وتصمم مجيع وسائل األمان   . تزود مجيع الصهاريج النقالة بوسيلة واحدة على األقل لتخفيف الضغط           ١-٧-٢-٧-٦

  . من قبلهااملخوَّلةوتوضع عليها العالمات بطريقة تستويف اشتراطات السلطة املختصة أو اهليئة 
  وسائل ختفيف الضغط  ٨-٢-٧-٦
ة مستقلة من ُحجرات الصهريج النقال ذات ري وكل حج، لتر١ ٩٠٠يزود كل صهريج نقال ال تقل سعته عن   ١-٨-٢-٧-٦

 أو عنـصر قابـل      )قابل للكسر (قَِصم  سعة مماثلة، بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط من النوع احململ بنابض ورمبا يزود أيضاً بقرص                
 يف توجيه الصهاريج النقالـة املنطبـق،        ٣-٨-٢-٧-٦ازي مع الوسائل احململة بنابض إال إذا كانت حمظورة مبوجب           لالنصهار بالتو 

وتكون وسائل ختفيف الضغط ذات سعة كافية ملنع متزق وعاء الصهريج بسبب زيادة الضغط أو الفراغ،                . ٦-٢-٥-٢-٤الوارد يف   
  .ات احملتويسخونة أو من صريفالناتج من امللء أو الت

تصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب السائل، أو تكّون أي ضغط                   ٢- ٨- ٢- ٧- ٦
  .زائد خطر

 من قائمة البضائع اخلطـرة     ١٠يف حالة مواد معينة بناء على توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، املبني يف العمود                ٣-٨-٢-٧-٦
 إذا تطلب األمـر     ،ضع وسيلة ختفيف الضغط يف الصهريج النقال ملوافقة السلطة املختصة         ، يتعني أن خت   ٦-٢-٥-٢-٤واملوصوف يف   

ه مزوداً بوسيلة لتخفيف الضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع احلمولة، فإنه ـ وما مل يكن الصهريج النقال يف اخلدمة املخصصة ل.ذلك
ويف حالة إدخال قرص قصم     .  وسيلة لتخفيف الضغط حمملة بنابض     يسبق) قابال للكسر (يتعني أن تتضمن وسيلة األمان قرصاً قصماً        

على التوايل مع وسيلة ختفيف الضغط املطلوبة، يزود احليز الذي يقع بني القرص القصم ووسيلة ختفيف الضغط مبانومتر لقياس الضغط                
وينكسر . ر نظام ختفيف الضغط    الذي ميكن أن يسبب قصو     ،التسريبالثقب أو   أو مؤشر دليلي مناسب لكشف انكسار القرص، أو         

  . الذي تتميز به وسيلة التخفيفصريفعلى ضغط بدء التيف املائة  ١٠القرص القصم عند ضغط امسي يزيد بنسبة 
 لتر بوسيلة لتخفيف الضغط ميكن أن تكون قرصاً قـصماً إذا            ١ ٩٠٠يزود كل صهريج نقال تقل سعته عن          ٤-٨-٢-٧-٦

ويف حالة عدم استخدام وسيلة ختفيف للضغط حمملة بنابض، يضبط القرص           . ١-١١-٢-٧-٦كان هذا القرص يستويف اشتراطات      
ـ  وباإلضافة إىل ذلك، جيوز استعمال عناصـر         . عند ضغط امسي مساوٍ لضغط االختبار      مزقيتحبيث  القصم    تفـي    لالنـصهار  ةقابل

  .١-١٠-٢-٧-٦باالشتراطات الواردة يف 
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 لتصريف الضغط، يزود خط الدخول بوسيلة لتخفيف الضغط مـضبوطة           عندما يكون وعاء الصهريج جمهزاً      ٥-٨-٢-٧-٦
صمام حابس يركب أقرب ما ميكـن       كما يزوَّد ب  للعمل عند ضغط ال يتجاوز ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج،             

  .عملياً من وعاء الصهريج
  ضبط وسائل ختفيف الضغط  ٩-٢-٧-٦
 احلرارة، نظراً لوجوب عـدم    درجة يف الضغط إال يف ظروف االرتفاع الزائد يف       يراعى أال تشتغل وسائل ختف      ١-٩-٢-٧-٦

  .)٢-١٢-٢-٧-٦انظر (تعريض وعاء الصهريج لتقلبات مفرطة يف الضغط أثناء ظروف النقل العادية 
تضبط وسيلة ختفيف الضغط املطلوبة لتبدأ التصريف عند ضغط امسي يساوي مخسة أسداس ضغط االختبـار                  ٢-٩-٢-٧-٦
 ثلثي ضغط االختبار ألوعية الصهاريج اليت يتجاوز ضغط نيف املائة م ١١٠ بار و٤,٥وعية الصهاريج اليت ال يتجاوز ضغط اختبارها أل

وتظـل  . دون الضغط الذي يبدأ عنده التصريف     يف املائة    ١٠وبعد التصريف تغلق الوسيلة عند ضغط ال يتجاوز         .  بار ٤,٥اختبارها  
 تني معـاً  أو وسـيل التفريغ لتخفيف وسيلةوال مينع هذا الشرط استخدام .  اليت تكون أدىن من ذلكالضغوطمجيع  الوسيلة مغلقة عند  

  .التفريغلتخفيف الضغط ولتخفيف 
   القابلة لالنصهارالعناصر  ١٠-٢-٧-٦
 وعاء س شريطة أال يتجاوز الضغط يف١٤٩ºوس ١١٠º  القابلة لالنصهار عند درجة حرارة بنيالعناصرتعمل   ١-١٠-٢-٧-٦

       يف قمة الوعاء على أن تكون مداخلها يف حيـز البخـار            العناصروتوضع هذه   .  ضغط االختبار  العنصرالصهريج عند درجة انصهار     
 القابلة لالنصهار على الصهاريج النقالة اليت يتجـاوز ضـغط           العناصروال تستخدم   . وال تكون بأي حال حممية من احلرارة اخلارجية       

أما . ٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل ١١ يف العمود TP36، إال أن تكون مقررة حبكم خاص أي  بار٢,٦٥اختبارها 
تصمم حبيث تعمل عند درجة     فلنقل مواد ذات درجة حرارة عالية       املعدَّة   القابلة لالنصهار اليت تستخدم على الصهاريج النقالة         العناصر

  . من قبلهااملخوَّلةث أثناء النقل وختضع ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة حرارة أعلى من أقصى درجة حرارة حتد
  األقراص القصمة   ١١-٢-٧-٦
 تتمزق عند ضغط امسي يساوي ضغط       حبيث تضبط األقراص القصمة     ٣-٨-٢-٧-٦باستثناء ما هو حمدد يف        ١-١١-٢-٧-٦

ــار  ــىاالختب ــل عل ــدى كام ــرارة امل ــدرجات احل ــصمم ل ــام .  امل ــوىل اهتم ــواردة وي ــتراطات ال ــاص لالش    خ
  . يف حالة استخدام األقراص القصمة٣-٨-٢-٧-٦ و١-٥-٢-٧-٦يف 
  .تكون هذه األقراص مناسبة لضغوط التفريغ اليت قد حتدث يف الصهريج النقال  ٢-١١-٢-٧-٦
   وسائل ختفيف الضغطمعدل التصريف يف  ١٢-٢-٧-٦
   يف وسيلة ختفيـف الـضغط احململـة بنـابض املبينـة             صريفيكون احلد األدىن ملساحة املقطع العرضي للت        ١-١٢-٢-٧-٦
، يف حالة   التفريغ يف وسائل ختفيف     صريفوال تقل مساحة املقطع العرضي للت     .  مم ٣١,٧٥ معادالً لفتحة قطرها     ١-٨-٢-٧-٦ يف

  .٢ مم٢٨٤استخدامها، عن 
التصريف عندما يكون الـصهريج     مع مراعاة اخنفاض    (الضغط   التصريف اجملمع لوسائل ختفيف      معدلكون  ي  ٢-١٢-٢-٧-٦

النقال مزوداً بأقراص قصمة تسبق وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض أو عندما تزود وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض بأداة حتول    
ديـد   فوق ضغط بدء التصريف الذي تتميز به وسيلة حت         يف املائة  ٢٠لوقف الضغط يف وعاء الصهريج عند        كافياً   )دون مرور اللهب  

وميكن استخدام وسائل لتخفيف الضغط عند الطوارئ من أجل بلـوغ           . يف حالة اإلحاطة الكاملة للصهريج النقال بالنريان      ،  الضغط
مكونـات  بنابض، أو   مكونات قابلة لالنصهار أو حمملة      وسائل  هذه ال وميكن أن تكون    . الكامل املطلوب للتخفيف  معدل التصريف   

مجـايل لوسـائل التخفيـف      إلاالتصريف   معدلوميكن حتديد   .  والقرص القصم  ون القابل لالنصهار  املكأقراص قصمة أو توليفة من      
  .٣-٢-١٢-٢-٧-٦ أو اجلدول الوارد يف ١-٢-١٢-٢-٧-٦باستخدام املعادلة الواردة يف 
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فـرادى   جمموع   ميثل ذيمجايل املطلوب لوسائل التخفيف ال    إلامعدل التصريف   تستخدم املعادلة التالية لتعيني       ١-٢-١٢-٢-٧-٦
  : جلميع الوسائل املستخدمةمعدالت التصريف

  

  :حيث
Q  =             يف الظروف القياسية   )ثانية/٣م(احلد األدىن املطلوب ملعدل تصريف اهلواء باألمتار املكعبة يف الثانية  :

  ؛) كلفن٢٧٣( س٠º بار ودرجة حرارة ١ضغط 
F  =  معامل العزل احلراري وقيمته كما يلي:  

1 = F   ؛صهاريج غري املعزولةألوعية ال  
U(649-t)/13.6 = F  لألوعية املعزولة  

  :حيث ٠,٢٥ولكن ليس بأي حال أقل من 
U  =  ٣٨  عند١-كلفن٢-م/املوصلية احلرارية للمادة العازلة، بوحدات كيلوواتºس  
t  =       درجة احلرارة الفعلية للمادة أثناء امللء) º؛ وعندما تكون هذه الدرجـة غـري        )س

  :سt١٥º  =  معروفة لتكن 
 املبينة أعاله ألوعية الصهاريج املعزولة شريطة أن يكون العـزل مـستوفياً             Fوميكن استخدام قيمة    
  ؛٤-٢-١٢-٢-٧-٦لالشتراطات املبينة يف 

A  =  ؛املساحة اخلارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار املربعة  
Z  =         ـ عندما يكون   (معامل االنضغاط الغازي يف حالة التراكم ـ  ه   ل غـري معـروف، لـتكن      ذا املعام

 = Z؛)١,٠  
T  =   س(درجة احلرارة املطلقة بالكلفنº+فوق مستوى وسائل ختفيف الضغط يف حالة التراكم؛)٢٧٣   
L  =  كغ يف حالة التراكم؛/احلرارة الكامنة لتبخري السائل بوحدات كيلوجول  

M  =  الوزن اجلزيئي للغاز املنصرف؛  
C  =  لنسبة يف ا كدالة ثابت يشتق من إحدى املعادالت التاليةkالنوعيةة للحرار :  

  

  :حيث
Cp  =  احلرارة النوعية عند ضغط ثابت؛  
Cv  =  احلرارة النوعية عند حجم ثابت.  
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  : 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  

فيف يف أوعية الصهاريج لنقل السوائل  وسائل التخمعدل تصريفدد حيوكبديل للمعادلة املبينة أعاله، ميكن أن   ٢-٢-١٢-٢-٧-٦
 وتضبط تبعاً لذلك عنـدما يكـون وعـاء          ١ = Fويفترض هذا اجلدول قيمة عزل      . ٣-٢-١٢-٢-٧-٦وفقاً للجدول الوارد يف     

  :وفيما يلي قيم أخرى مستخدمة يف حتديد هذا اجلدول. الصهريج معزوالً
M  =  ٨٦,٧  
L  =  كغ/ كيلوجول٣٣٤,٩٤  
Z  =  ١  
T  =  كلفن٣٩٤   
C  =  ٠,٦٠٧  
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 بار ١، باألمتار املكعبة من اهلواء يف الثانية عند ضغط   Qيف حاالت الطوارئ،    احلد األدىن ملعدل التفريغ الالزم        ٣-٢-١٢-٢-٧-٦
  ).كلفن ٢٧٣(س ºودرجة حرارة صفر

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  

 مـن  املخوَّلـة التنفيس ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة معدل  العزل املستخدمة ألغراض تقليل  منظومةختضع    ٤-٢-١٢-٢-٧-٦
  : العزل املعتمدة هلذا الغرضمنظوماتويف مجيع احلاالت، تستوىف الشروط التالية يف . هاقبل

  س؛٦٤٩ºأن تظل فعالة يف مجيع درجات احلرارة حىت   )أ(
  .س أو أعلى٧٠٠ºتغلف مبادة درجة انصهارها و  )ب(
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  وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط  ١٣-٢-٧-٦
  :ة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يليتوضع عالمات واضحة ودائم  ١-١٣-٢-٧-٦

   اليت يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛)ºس( أو درجة احلرارة )بار أو كيلوباسكال(قيمة الضغط   )أ(
   عند ضغط التصريف للوسائل احململة بنابض؛واحلد األقصى املسموح به للتفاوت  )ب(
   لألقراص القصمة؛درجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدرو  )ج(
   يف درجة احلرارة للمكونات القابلة لالنصهار؛واحلد األقصى املسموح به للتفاوت  )د(
ختفيف الضغط احململة بنابض أو األقراص القصمة أو العناصر القابلـة           املقدر لوسيلة    ومعدل التصريف   )ه(

  ؛)ث/٣م(باألمتار املكعبة القياسية من اهلواء يف الثانية لالنصهار، 
ـ      لوسيلة  للتصريف   ومساحة املقطع العرضي    )و( أو راص القـصمة    ختفيف الضغط احململة بنابض أو األق

  ؛ )٢مم(العناصر القابلة لالنصهار، باملليمترات املربعة 
  :وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن عملياً

  . الصلةياسم الصانع ورقم الكتالوج ذ  )ز(
ـ املنظمة  وفقاً ملعيار   احململة بنابض   بني على وسائل ختفيف الضغط      يي  ذاملقدر ال  معدل التصريف دد  حي  ٢-١٣-٢-٧-٦  ةالدولي

  .ISO 4126-7:2004 واملعيار رقم ISO 4126-1:2004  رقملتوحيد املقاييس
  توصيالت وسائل ختفيف الضغط  ١٤-٢-٧-٦
ف املطلوب بال عائق إىل وسـيلة        مبرور التصري  للسماح وسائل ختفيف الضغط كافياً      توصيالتيكون حجم     ١-١٤-٢-٧-٦

 يكون الصهريج مزوداً بوسائل مزدوجـة       حنيوال يركب أي صمام حابس بني وعاء الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال             . األمان
ألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى وتكون الصمامات احلابسة اليت ختدم وسائل التصريف العاملة بالفعل حمكمة يف وضع مفتوح أو أن 

 بنظام إحكام جيعل وسيلة واحدة على األقل من الوسائل املزدوجة يف وضع التـشغيل               ببعضون الصمامات احلابسة متصلة بعضها      تك
 أو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من             وسيلة تنفيس  وال يكون هناك أي حاجز يف أية فتحة تؤدي إىل         . املستمر

 أو األنابيب اخلارجة من خمارج وسائل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها، وسائل التنفيستصرف و .وعاء الصهريج إىل تلك الوسيلة
  .التخفيفالبخار أو السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل 

  موضع وسائل ختفيف الضغط  ١٥-٢-٧-٦
مة وعاء الصهريج يف وضع أقرب ما ميكن عملياً مـن املركـز             يكون مدخل أية وسيلة لتخفيف الضغط يف ق         ١-١٥-٢-٧-٦

 وتكـون  ،الوعاءمن  يف حيز البخار ، حتت ظروف امللء األقصى،وتقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط . الطويل والعرضي للوعاء  
ر املنطلق موجهاً بعيداً عن وعاء      ملواد اللهوبة يكون البخا   ويف حالة ا  . الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق        

املعدل  شريطة أال خيفض ذلك من       ،ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار      . الصهريج بطريقة ال جتعله يتالمس مع الوعاء      
  .املطلوب لوسيلة التصريف

الوسـائل مـن    هذه  اية   وحلم ، وسائل ختفيف الضغط    املخوَّلني إىل   األشخاص غري  ملنع وصول تتخذ ترتيبات     ٢-١٥-٢-٧-٦
  .العطب يف حالة انقالب الصهريج النقال
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   القياسوسائل  ١٦-٢-٧-٦
 القياس املصنوعة من مواد هشة أخـرى، إذا كانـت           وسائل حتديد املنسوب الزجاجية أو      وسائلال تستخدم     ١-١٦-٢-٧-٦

  .تتالمس مباشرة مع حمتويات الصهريج
   الرفع والتثبيتومرابط ،ماية احلأطردعائم الصهاريج النقالة، و  ١٧-٢-٧-٦
ار يف هذا اجلانب بوتؤخذ يف االعت. تصمم الصهاريج النقالة وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل  ١-١٧-٢-٧-٦

 أو أطر أو محاالت     مزالقويسمح بتركيب   . ١٣-٢-٢-٧-٦ وعامل األمان املبني يف      ١٢-٢-٢-٧-٦من التصميم القوى املبينة يف      
  .و تركيبات مماثلة أخرىأ
 ووسائل  )خلإ احلماية،   إطارمثل احلماالت،   (يتعني أال يسبب جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم الصهريج            ٢-١٧-٢-٧-٦

وتركب وسائل رفع وتثبيت دائمـة علـى مجيـع    . جهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء وعاء الصهريجإرفع الصهريج النقال وتثبيته    
يفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها يف ألواح التقوية املوجودة على الصهريج عنـد نقـط                  و .نقالةالصهاريج ال 

  .التدعيم
  .تراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم واألطر  ٣-١٧-٢-٧-٦
 جزءاً  الشوكيةلروافع  وتكون وسائل إغالق مناشب ا    . الشوكيةيكون باإلمكان إغالق مناشب الروافع        ٤- ١٧- ٢- ٧- ٦

 قابلة لإلغالق يف الصهاريج النقالة الشوكيةوال يلزم وجود مناشب للروافع . دائماً من هيكل احلماية أو مربوطة به بصفة دائمة
  : شريطةأمتار ٣,٦٥اليت ال يتجاوز طوهلا 

 الرافعـة   نصلبأن يكون وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات حممياً بصورة جيدة من خطر االصطدام                )أ(
  ؛الشوكية

  .النقال  عن نصف الطول األقصى للصهريجالشوكيةأال تقل املسافة بني مراكز مناشب الروافع و  )ب(
 أوعية الـصهاريج    ىمحت،  ٢-١-٢-٤ يف   هو مبني عندما ال تكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل حسبما            ٥-١٧-٢-٧-٦

 التركيبات اخلارجية حبيث يستبعد ىمحتو.  نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالبومعدات التشغيل من العطب الذي قد يلحق هبا
  :وتتضمن أمثلة احلماية. انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق تركيباته

اية وعاء الصهريج من    احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، اليت قد تتكون من استخدام قضبان طولية حلم              )أ(
  اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛

 تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبـت عـرب           ميكن أن محاية الصهريج النقال من االنقالب، اليت         )ب(
  هيكل احلماية؛

  ؛إطار تتكون من مصد أو ميكن أناحلماية من الصدم اخللفي، اليت   )ج(
صدم أو االنقالب باستخدام هيكل للحماية تنطبـق عليـه   محاية وعاء الصهريج من العطب بسبب ال      )د(

  .ISO 1496-3:1995 املقاييس، رقم لتوحيد ة الدولي املنظمةمعيارمواصفات 
  اعتماد التصميم  ١٨-٢-٧-٦
. تصدر السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها شهادة اعتماد للتصميم لكل تصميم جديد لصهريج نقـال                  ١-١٨-٢-٧-٦

ه ويستويف اشتراطات هـذا  ـ الصهريج النقال، وأنه مناسب للغرض املخصص ل       تهذه الشهادة بأن السلطة املختصة قد فحص       وتفيد
. ، إذا كانت هذه االحكام تنطبق     ٢-٣ ويف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل        ٢-٤ ليف الفص املواد املبينة   باألحكام اخلاصة   والفصل،  
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ويتعني أن تشري الشهادة إىل . قالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صاحلة للمجموعة كلهانتاج جمموعة من الصهاريج النإوعند 
حسبما (تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، واملواد أو جمموعة املواد املسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصهريج ومواد البطانة              

، أي العالمة املميـزة  يف أراضيها د من العالمة املميزة أو عالمة الدولة اليت منح االعتمادويتكون رقم االعتما.  ورقم االعتماد)ينطبق
وتـذكر يف   . ، ورقم التسجيل  ١٩٦٨لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا بشأن حركة املرور على الطرق لعام                 

وز استخدام اعتماد التصميم العتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد           وجي. ٢-١-٧-٦الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقاً للفقرة       
  .وتوابع مكافئةباستخدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق  من نفس النوع وبالسمك نفسه

  :ات التالية على األقليتضمن تقرير اختبار النموذج األويل الذي يقدم للحصول على اعتماد التصميم املعلوم  ٢-١٨-٢-٧-٦
ـ املنظمـة    احلماية املنطبق، املبني يف معيـار        إطارنتائج اختبار     )أ(   لتوحيـد املقـاييس، رقـم      ةالدولي

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(

  فحص واالختبارال  ١٩-٢-٧-٦
ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سـالمة احلاويـات                   ١-١٩-٢-٧-٦
)CSC(  ،بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدم الطويل الدينامي املبني يف دليل     ١٩٧٢ ،

  .٤١املعايري، اجلزء الرابع، الفرع االختبارات و
الفحص واالختبار  (معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمرة األوىل         وأجزاء  يفحص وخيترب وعاء الصهريج       ٢-١٩-٢-٧-٦

 مع فحص واختبار دوريـني      ) سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     ( وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز مخس سنوات          )األوليان
وميكن تنفيذ .  سنوات٥ يف منتصف الفترة بني الفحص واالختبار الدوريني كل ) سنة٢,٥لفحص واالختبار الدوريان كل  ا(وسطيني  

وينفذ فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عن تاريخ آخر . هـشهر من التاريخ احملدد لأ ٣ سنة خالل ٢,٥ كلالفحص واالختبار 
  .٧-١٩-٢-٧-٦لك مبوجب فحص واختبار دوريني إذا اقتضى األمر ذ

يتضمن الفحص واالختبار األوليان للصهريج النقال مراجعة خلصائص التصميم، وفحصاً داخليـاً وخارجيـاً                ٣-١٩-٢-٧-٦
وقبل تشغيل الصهريج النقال للمـرة      . للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب للمواد املقرر نقلها فيه، واختباراً للضغط            

وبعد إجراء اختبار الـضغط علـى وعـاء         .  التشغيل معداتلتسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع      ا ملنع أيضاً اختبار    ى جير األوىل،
  . لتسربا منع على حدة، ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من الصهريج وتركيباته كال

جياً، وكقاعدة عامة اختباراً للـضغط       سنوات فحصاً داخلياً وخار    ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل        ٤-١٩-٢-٧-٦
وللصهاريج اليت ال تستخدم إال لنقل مواد صلبة غري املواد السامة أو األكّالة واليت ال تسيل أثناء النقل ميكن االستعاضة عن                     . اهليدرويل

وال . قة السلطة املختصة مرة ضغط التشغيل األقصى املسموح به بشرط مواف١,٥اختبار الضغط اهليدرويل باختبار ضغط مناسب يبلغ        
وبعد إجراء اختبار الضغط    . يرتع التغليف والعزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر الالزم إلجراء تقييم موثوق حلالة الصهريج النقال               

  . لتسربمنع ا بعد التجميع للتحقق من معاًعلى حدة، ختترب كال على وعاء الصهريج وتركيباته 
 على األقل فحـصاً داخليـاً وخارجيـاً         ان سنة، يتضمن  ٢,٥كل  اللذان جيريان   ار الدوريان   الفحص واالختب   ٥-١٩-٢-٧-٦

 واختباراً للتحقق من التـشغيل      ملنع التسرب للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب للمواد املتوخى نقلها فيه، واختباراً             
 تقييم موثـوق حلالـة      إلجراءل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر املطلوب         وال يرتع الغالف أو العز    . السليم جلميع معدات التشغيل   

 سنة أو االستعاضة عنه ٢,٥وللصهاريج النقالة لنقل مادة واحدة، ميكن االستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل         . الصهريج النقال 
  . من قبلهاةاملخوَّلالسلطة املختصة أو اهليئة حتددها بطرائق اختبار أخرى أو طرائق فحص 
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 سنوات  ٥ الصهريج النقال أو يعرض للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني كل                أال يعب   ٦-١٩-٢-٧-٦
غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار              . ٢-١٩-٢-٧-٦على النحو املنصوص عليه يف      
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن نقل الصهريج النقال بعد . هور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبارخالل فترة ال تتجاوز ثالثة ش 

  :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(
بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني، من أجل          أشهر  فترة ال تتجاوز ستة     يف غضون     )ب(

 ما مل توافق السلطة     ،السماح بإعادة البضائع اخلطرة للتخلص منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة          
  .ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. املختصة على غري ذلك

 أو معطوبـة االختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقـال مـساحات          يكون الفحص و    ٧-١٩-٢-٧-٦
ويعتمد مـدى الفحـص واالختبـار       .  أو حاالت أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال            ،متآكلة، أو تسريب  

من على األقل عناصر الفحص واالختبار الدوريني       ويتض.  العطب أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال        مقداراالستثنائيني على   
  .٥-١٩-٢-٧-٦ سنة وفقاً للفقرة ٢,٥كل 
  :تكفل الفحوص الداخلية واخلارجية ما يلي  ٨-١٩-٢-٧-٦

ي، أو االنبعاجات أو التـشوهات أو عيـوب         فحص وعاء الصهريج لكشف النقر أو التآكل أو الرب          )أ(
  غري مأمون للنقل؛النقال  جتعل الصهريج قداللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب 

 لكشف املناطق املتآكلة والعيـوب      ايا،احلش التربيد،/، والصمامات، ونظام التسخني   نابيبفحص األ و  )ب(
 التسريب، اليت ميكن أن جتعل الصهريج النقال غري مأمون للتعبئة أو التفريغ هاوغريها من املظاهر، مبا في

  أو النقل؛
غيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسريب عنـد أغطيـة              التحقق من تش  و  )ج(

  فتحات الدخول أو احلشايا؛
   أو شفة مسدودة؛ذات شفة أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أية توصيلة الرباغي شد أو تبديلو  )د(
و أي عطب أو عيـب   التأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أ            و  )ه(

والتأكد من التشغيل السليم لوسائل اإلغالق من بعـد والـصمامات           . ميكن أن مينع تشغيلها العادي    
  ذاتية اإلغالق؛ الاحلابسة 

  فحص البطانات، إن وجدت، وفقاً للمعايري اليت حددها صانع البطانة؛و  )و(
قال وسهولة قراءهتا وأهنا تتفـق مـع        التأكد من وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج الن        و  )ز(

  االشتراطات املنطبقة؛
  . قبولة احلماية والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مإطارالتأكد من أن حالة و  )ح(

ــة يف   ٩- ١٩- ٢- ٧- ٦ ــارات املبين ــذ الفحــوص واالختب    ٤- ١٩- ٢- ٧- ٦ و٣- ١٩- ٢- ٧- ٦ و١- ١٩- ٢- ٧- ٦تنف
وعندما يكون .  من قبلهااملخوَّلةخبري معتمد لدى السلطة املختصة أو اهليئة  أو يشهد عليها ٧- ١٩- ٢- ٧- ٦ و٥- ١٩- ٢- ٧- ٦و

اختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار، يتعني أن يكون ضغط االختبار هو املبني على لوحة البيانات املثبتة علـى الـصهريج                   
  . أو املعداتنابيبج أو األويفحص الصهريج النقال وهو حتت الضغط لكشف أي تسرب يف وعاء الصهري. النقال
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كون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهريج، خيـضع هـذا      تيف مجيع احلاالت اليت       ١٠-١٩-٢-٧-٦
لبناء وعـاء    واملستخدمة ، الضغط أوعيةخبصوص  املدونة املعتمدة    من قبلها، مع مراعاة      املخوَّلةالعمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة       

  .  ينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي املذكور،وبعد انتهاء العمل. الصهريج
، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت يتم تصحيحه وإعادة           مأمونة غري   حالةعند اكتشاف دليل على أي        ١١-١٩-٢-٧-٦

  .  االختبارهإجراء االختبار عليه واجتياز
  وضع العالمات  ٢٠-٢-٧-٦
ت بصورة دائمة على الصهريج النقال يف مكان        توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبّ           ١-٢٠-٢-٧-٦

 ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال تثبيت اللوحة بصورة دائمـة علـى وعـاء               وإذا تعذّر . ابارز يسهل الوصول إليه لفحصه    
وتبني على اللوحة كحـد أدىن      . أوعية الضغط بشأن  املدونة املعتمدة   قتضيها  تمات اليت   الصهريج، توضع على الوعاء على األقل املعلو      

  :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`
  ته التجارية؛اسم الصانع وعالم  `٣`
   الرقم التسلسلي للصانع؛  `٤`

  املعلومات عن االعتماد  )ج(
  رمز العبوات حسب نظام األمم املتحدة  `١`

  
  ؛

أو أو حاويات السوائب املرنة  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة
ذات الصلة الواردة يف متتثل لالشتراطات 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 
  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 عليهيتالأن أوعية الضغط املدوَّنة املعتمدة بش  `٦`
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  الضغوط  )د(
  ؛)٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات ( األقصى املسموح به التشغيلضغط   `١`
  ؛ )٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات ( االختبارضغط   `٢`
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ االختبار البدئي للضغط   `٣`
  اهد على االختبار البدئي للضغط؛عالمة تعرُّف هوية الش  `٤`
  ؛)٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات  ()٣(الضغط التصميمي اخلارجي  `٥`
بوحـدات بـار أو     ( التربيـد / خبصوص نظام التـسخني     األقصى املسموح به   التشغيلضغط    `٦`

  ؛)حسبما ينطبق( )٢()كيلوباسكال
  درجات احلرارة  )ه(

  ؛) ºس إىل ؟؟ º س؟؟(املدى املصمم لدرجات احلرارة    `١`
  املواد  )و(

  املعيار املادي؛) مراجع(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`

أحياز ال تفوق    الصهريج بلوحات متور إىل   تقسيميف حالة "S"وبعد ذكر السعة يوضع الرمز 
   لتر؛٧٥٠٠سعة احليِّز منها 

املتعددة على الصهاريج   حني ينطبق    (٢)باللتر (س٢٠º يف الصهريج عند     حيِّز لكل   املائيةالسعة    `٢`
  ؛)األحياز

  احليِّز بلوحات متور إىل ُحجرات ال تفـوق      تقسيم حالةيف   "S"وبعد ذكر السعة يوضع الرمز      
   ل؛٧٥٠٠سعة الواحدة منها 

  الفحوص واالختبارات الدورية  )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`
  .وية اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدتهعالمة تعرف ه  `٤`

__________ 

  .الوحدة املستخدمةتبني   )٢(
 .١٠-٢-٢-٧-٦انظر   )٣(
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  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
     التصميماهليئة املخولة اعماد

 )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
   :شاهدختم ال  )السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  تاريخ االختبار البدئي للضغط
 بار أو كيلوباسكال  الضغط التصميمي اخلارجي

 لنظام ضغط التشغيل األقصى املسموح به
  )حني ينطبق(التربيد /التسخني

      

    درجات احلرارة
  °س  إىل  °س    من    املدى التصميمي لدرجات احلرارة

  املواد
) مراجـع (الوعاء ومرجع   ) مواد(مادة  

  املعيار املادي
  

 مم   الفوالذ املرجعيالسمك املكافئ يف
    )حني ينطبق(مادة التبطني 

  السعة
  )إذا انطبق( ’S‘ لتر  س °٢٠سعة الصهريج املائية عند 
حـني  (س   °٢٠سعة احليِّز املائية عنـد      

 ينطبق، يف حالة الصهاريج املتعددة األحياز
  )إذا انطبق( ’S‘ لتر

  الفحوص واالختبارات الدورية

  ارتاريخ االختب  نوع االختبار
  ختم الشاهد

  تاريخ االختبار  نوع االختبار  )أ(وضغط االختبار
  ختم الشاهد

  )أ(وضغط االختبار
 السنة، / الشهر،رقمان(  

   بار أو كيلوباسكال    )أربعة
  السنة،/الشهر، رقمان(

  بار أو كيلوباسكال    )أربعة
                
                

  .ضغط االختبار، حني ينطبق  )أ(  
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  :ومات التالية إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصهريج النقالتكتب املعل  ٢-٢٠-٢-٧-٦
  لاسم املشّغ

  ـــــــ كغالكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا 
  الوزن الفارغ ــــــــ كغ

  ٦-٢-٥-٢-٤التوجيه اخلاص بالصهاريج النقالة وفقا ألحكام 
  .٥اجلزء هوية املواد املنقولة، انظر أيضاً فيما يتعلق بتعيني   :مالحظة

 اخلارجيـة   التعريفية، تكتب على اللوحة      البحار  ُعرض إذا كان الصهريج النقال مصمماً ومعتمداً للمناولة يف         ٣-٢٠-٢-٧-٦
  "."OFFSHORE PORTABLE TANK" صهريج نقال حبري"عبارة 

  لة لنقل الغازات املسيلة غري املربدةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقا  ٣-٧-٦
أرقام األمم املتحـدة  (تنطبق هذه االشتراطات على الصهاريج النقالة املعدة لنقل املواد الكيميائية حتت الضغط          :مالحظة
  ). ٣٥٠٥، و٣٥٠٤، و٣٥٠٣، و٣٥٠٢، و٣٥٠١، و٣٥٠٠

  التعاريف  ١-٣-٧-٦
  :فرعألغراض هذا ال  

وال يقل الضغط التصميمي .  يستخدم يف احلسابات اليت تتطلبها مدونة معترف هبا ألوعية الضغط الضغط الذي يعين الضغط التصميمي 
  :عن أعلى قيمة للضغوط التالية

  الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو التفريغ؛   )أ(
  :جمموع ما يليأو   )ب(

من تعريـف   ) ب(م وعاء الصهريج عليه كما هو حمدد يف         الضغط الفعال األقصى الذي صم      `١`
  ؛)انظر أعاله(ضغط التشغيل األقصى املسموح به 

 يقل عن  ، ولكن ال  ٩-٢-٣-٧-٦ املبينة يف    االستاتيةضغط رأسي يقدر على أساس القوى       و  `٢`
  بار؛ ٠,٣٥

ضغط البخاري للمحتويات لغرض حساب ضغط التشغيل       درجة احلرارة اليت عندها يتم تعيني ال       تعين التصميميةدرجة احلرارة املرجعية    
أو الغازات  املتوخى نقله    دل غري املربّ  وتكون درجة احلرارة املرجعية املصممة أقل من الدرجة احلرجة للغاز املسيّ          . األقصى املسموح به  

وهـذه  .  الغاز مسيالً يف مجيع األوقاتوذلك لضمان أن يكوناملتوخى نقلها،  الدافعة من الغاز املسّيل للمواد الكيميائية حتت الضغط       
  :القيمة هي على النحو التايل بالنسبة لكل نوع من أنواع الصهاريج النقالة

  س؛٦٥º: متر أو أقل ١,٥وعاء الصهريج الذي يبلغ قطره   )أ(
  :متر ١,٥وعاء الصهريج الذي يتجاوز قطره   )ب(

  س؛٦٠º  :بدون عزل أو وقاء للشمس  `١`  
  س؛٥٥º  :)١٢-٢-٣-٧-٦انظر (س مع وقاء للشمو  `٢`  
  س؛٥٠º  :)١٢-٢-٣-٧-٦انظر (مع عزل و  `٣`  
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ـ س للغازات املسيلة غري املربدة اليت تنقل يف درجة          ٥٠ºس إىل   ٤٠º-  من  يكون  لدرجات احلرارة  التصميمي املدى ـ  احل . ةرارة احمليط
  ة معرضة لظروف مناخية قاسية؛ إذا كانت الصهاريج النقالأقسى من ذلك التصميميةراعى أن تكون درجات احلرارة يو

ويرد بيان كثافة امللء يف توجيـه  . )لتر/كغ(متوسط وزن الغاز املسيل غري املربد للتر الواحد من سعة وعاء الصهريج       تعين   كثافة امللء 
  .٦-٢-٥-٢-٤، الوارد يف T50الصهاريج النقالة 

 وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال ال يقل عن           يستخدم فيه غاز وخيضع فيه    الذي  ختبار  اال يعين منع التسرب اختبار  
  من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٢٥

 عند قمة وعاء الصهريج يف      ةسيال يقل عن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية مق         الذي  ضغط  ال يعين ضغط التشغيل األقصى املسموح به    
  :  بار٧وضع التشغيل ولكنه ال يقل بأية حال عن 

  الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو التفريغ؛   )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 النقالـة  ةدرجامل ةربدامل غري   ةسيلامل اتلغازل  `١`

   T50 املـبني يف توجيـه الـصهاريج النقالـة           )بوحدات بار (ضغط التشغيل األقصى واملسموح به      
  لذلك الغاز؛

  :جمموع ما يليال أقل من للغازات املسيلة غري املربدة األخرى، و  `٢`
رة املرجعيـة يف   للغاز املسيل غري املربد عند درجة احلرا)بوحدات بار (الضغط البخاري املطلق      •

   بار؛١التصميم مطروحاً منه 
 للهواء أو الغازات األخرى املوجودة يف الفراغ القمي مقـدراً      )بوحدات بار (الضغط اجلزئي   و  •

 ارتفاع يف متوسـط درجـة       يسببه ومتدد السائل الذي     التصميميةعند درجة احلرارة املرجعية     
س، ٥٠º= س؛ دح ١٥º عادة ،لتعبئةدرجة حرارة ا= دت ( ت د-حرارة احلمولة مبقدار دح   

  ؛)متوسط درجة احلرارة القصوى للحمولة
املبني يف  ) بوحدات بار (ضغط التشغيل األقصى واملسموح به       واد الكيميائية حتت الضغط،   ملويف حالة ا    `٣`

 T50  للجزء اخلاص بالغازات املسيلة من املواد الدافعة املدرجة يف التوجيه          T50توجيه الصهاريج النقالة    
  .٦-٢-٥-٢-٤الوارد يف الفقرة 

   أثقل محل يرخص بنقله فيه؛وزن الصهريج النقال فارغاً مع جمموع تعين ااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى
 واستطالة دنيا مضمونة عند     ٢مم/ نيوتن ٤٤٠ إىل   ٢مم/ نيوتن ٣٦٠ تتراوح من  مقاومة شد دنيا مضمونة       ذو  هو فوالذ  الفوالذ الطري 

  ؛٣-٣-٣-٣-٧-٦تتفق مع االشتراطات الواردة يف االنكسار 
. ٢ لتراً ويستخدم لنقل الغازات املسيلة غري املربدة مـن الرتبـة             ٤٥٠ سعته   تتجاوزتعدد الوسائط   املصهريج  ال يعين الصهريج النقال 

ويكون الصهريج النقـال    . زاتويشمل الصهريج النقال وعاء الصهريج اجملهز مبعدات التشغيل والتجهيزات اهليكلية الالزمة لنقل الغا            
. ويكون مزوداً بوسائل توازن خارج وعاء الصهريج، وميكن رفعه عندما يكون ممتلئاً           . وتفريغه بدون فصل معداته اهليكلية    مللئه  صاحلاً  

وال .  امليكانيكية  لتسهيل املناولة  توابع ووسائل تثبيت أو     مبزالقويصمم بالدرجة األوىل لرفعه على مركبة نقل أو سفينة ويكون مزوداً            
وأسطوانات الغـاز   احلاويات الوسيطة   واخلزانات غري املعدنية و     الشاحنات الصهرجيية الربية وعربات السكة احلديد الصهرجيية       دخلت

   تعريف الصهاريج النقالة؛يفواألوعية الكبرية للغازات 
  ؛يف املائة ٢٧استطالة عند االنكسار تبلغ و ٢مم/ نيوتن٣٧٠ه مقاومة شد تبلغ ـ ل الذيفوالذال يعين الفوالذ املرجعي
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   أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمان والعزل؛تعين معدات التشغيل
، مبا يف   )باملعىن الدقيق الصهريج  (الغاز املسيل غري املربد املتوخى نقله       على   اجلزء من الصهريج النقال الذي حيتوي        يعين وعاء الصهريج 

   ولكنه ال يشمل معدات التشغيل أو التجهيزات اهليكلية اخلارجية؛،حات ووسائل إغالقهاذلك الفت
   وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛تعين  اهليكليةعداتامل

  . أقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط اهليدرويليعين ضغط االختبار
  االشتراطات العامة للتصميم والبناء  ٢-٣-٧-٦
وتصنع أوعية . تصمم أوعية الصهاريج وتبىن وفقاً الشتراطات مدونة ألوعية الضغط تعترف هبا السلطة املختصة  ١-٢-٣-٧-٦

دم لـصنع األوعيـة   وال تستخ. وتستويف املواد من حيث املبدأ املعايري الوطنية أو الدولية. الصهاريج من مواد معدنية مالئمة للتشكيل 
يلزم إجراء معاجلة حراريـة ألوعيـة       و.  تكفل أماناً كامالً   حبيثاللحامات مبهارة   تنفذ  و. امللحومة إال مادة ثبتت قابليتها للحام متاماً      

ـ  .  عندما تقتضي عمليات الصنع أو املواد ذلك       ،املتأثرة باحلرارة  واملواضعالصهاريج لضمان املتانة الكافية للحام       ار مـادة   ولدى اختي
 لدرجات احلرارة يف االعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتشقق االجهادي الناشئ عـن               التصميمي املدىالصنع، يؤخذ   

 ٢مـم / نيوتن ٤٦٠ خلضوع القيمة املضمونة ملقاومة ا    زال تتجاو ويف حالة استخدام الفوالذ الدقيق احلبيبات       .  ومقاومة الصدم  ،التآكل
وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئـة       .  تبعاً ملواصفات املادة   ٢مم/نيوتن ٧٢٥نة للحد األعلى ملقاومة الشد      والقيمة املضمو 

  . اخلارجية اليت قد ينقل فيها
  : املركبة فيها من مواد تستويف ما يلينابيبتصنع أوعية الصهاريج النقالة وتركيباهتا واأل  ٢-٢-٣-٧-٦

  لغازات املسيلة غري املربدة املتوخى نقلها؛ ا  إزاء فعل أساسية بصورةمنيعةأن 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
  .للفعل الغلفاين ميكن أن يؤدي إىل عطب نتيجة إذ، لفةاملختجيب جتنب تالمس املعادن   ٤-٢-٣-٧-٦
ال يكون هناك تأثري ضار للمواد الداخلة يف صنع الصهريج النقال، مبا يف ذلك أية وسائل أو وسائد أو بطانات       ٥-٢-٣-٧-٦

  . على الغازات املسيلة غري املربدة املتوخى نقلها يف الصهريج النقال،توابعأو 
  .والتثبيت اريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاعدة مأمونة أثناء النقل ومبلحقات مناسبة للرفعتصمم الصه  ٦-٢-٣-٧-٦
تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلـها واألمحـال االسـتاتية                  ٧-٢-٣-٧-٦

ويوضح التصميم أنه قد    . لنقل دون حدوث فقد يف حمتويات الصهاريج      والدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة وا        
  . أخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال طوال العمر املتوقع للصهريج النقال

الضغط  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 ليتحمل ضغطاً          هواء   لتفريغوعندما يكون من املتوخى تعريض وعاء الصهريج        . الداخلي

  . بار فوق الضغط الداخلي، ويلزم إثبات حتمله لذلك الضغط ٠,٩خارجياً ال يقل عن 
 التحميل األقصى املسموح به، قادرة على امتصاص القوى         تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها، يف ظروف        ٩-٢-٣-٧-٦

  :االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة
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 مضروبة يف التسارع النـاتج عـن        ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى   مثالً: يف اجتاه السري    )أ(
(g)اجلاذبية 

  ؛)١(
عندما يكون اجتـاه    ( ا املسموح هب  اإلمجالية القصوى قيمة الكتلة   : أفقياً بزاوية قائمة على اجتاه السري     و  )ب(

ـ    الكتلة اإلمجالية القصوى  السري غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية ملثلي قيمة            )ا املـسموح هب
(g)مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية 

  ؛)١(
تسارع النـاتج عـن      مضروبة يف ال   ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى  قيمة  : فوق إىل   وعمودياً  )ج(

(g)اجلاذبية 
  ؛)١(

مجايل احلمولة، مبا يف ذلك تأثري      إ( ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى   قيمة   ِمثلَي: حتت إىل   وعمودياً  )د(
(g) مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية )اجلاذبية

)١(.  
  :٩-٢-٣-٧-٦ القوى املذكورة يف  كل قوة من فعلاعى عامل األمان على النحو التايل حتتير  ١٠-٢-٣-٧-٦

بالنسبة ملقاومة  ١,٥ حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان خضوع الفوالذ اليت تتميز بنقطة عحالة أنوايف   )أ(
  اخلضوع املضمونة؛ 

للقيمة  ١,٥ الفوالذ اليت ال تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان             عحالة أنوا يف  أو    )ب(
  . يف املائة١أنواع الفوالذ األوستنييت قوة صمود  يف حالةو ، يف املائة٠,٢مود املضمونة لقوة الص

ويف حالة  .  أو قوة الصمود هي القيم اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية للمادة            خلضوعتكون قيم مقاومة ا     ١١-٢-٣-٧-٦
 ١٥ أو قوة الصمود وفقاً ملعايري املادة بنسبة تصل إىل ضوعقاومة اخلاستخدام أنواع الفوالذ األوستنييت ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة مل

 قيمـة مقاومـة   فإنويف حالة عدم وجود معايري للفوالذ املعين،   .  عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة فحص املادة          يف املائة 
  .  السلطة املختصةجيب أن تعتمدها أو قوة الصمود املستخدمة ضوعاخل
عندما تكون أوعية الصهاريج املتوخى استخدامها يف نقل الغازات املسيلة غري املربدة مزودة بعزل حـراري،                  ١٢-٢-٣-٧-٦

  : العزل احلراري االشتراطات التاليةمنظوماتيتعني أن تستويف 
تتكون من درع يغطي ما ال يقل عن الثلث األعلى، ولكن ليس أكثر من النصف األعلى لسطح وعاء                    )أ(

  ؛املواضع مم يف مجيع ٤٠ عن وعاء الصهريج حبيز هوائي بسمك حنو وُتفَصل ،الصهريج
تتكون من غالف كامل بسمك كاف من مواد عازلة حممية ملنع دخول أية رطوبـة أو حـدوث                  أو    )ب(

  ؛)١-كلفن ٢-مط وا  (٠,٦٧ موصليتها احلرارية تتجاوزعطب يف ظروف النقل العادية وحبيث ال 
لواقي مغلقاً حبيث يكون غري منفذ للغاز، يزود بوسيلة ملنع تكون أي ضغط خطر يف          الغالف ا  إذا كان   )ج(

   يف حالة عدم كفاية ترتيبات منع تسرب الغاز من وعاء الصهريج أو معداته؛، العازلةالطبقة
  .ال يعوق العزل احلراري الوصول إىل التركيبات ووسائل تفريغ الوعاء  )د(

ض الصهاريج النقالة كهربائياً إذا كان مزمعاً استخدامها يف نقل غازات مسيلة غـري              يكون باإلمكان تأري    ١٣- ٢- ٣- ٧- ٦
  . مربدة هلوبة

__________ 

 .٢ث/م ٩,٨١ = (g)ألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية    )١(
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  معايري التصميم  ٣-٣-٧-٦
  .  مستديراًألوعية الصهاريجيكون املقطع العرضي   ١-٣-٣-٧-٦
ويؤخذ يف  . صميميمثل الضغط الت   ١,٣تصمم أوعية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار ال يقل عن              ٢-٣-٣-٧-٦

 يف  T50االعتبار يف تصميم أوعية الصهاريج القيم الدنيا لضغط التشغيل األقصى املسموح به اليت ينص عليها توجيه الصهاريج النقالة                   
ويولـى اهتمام للمتطلبات الدنيا لسمك جدار وعـاء الـصهريج          .  لكل غاز مسيل غري مربد على حدة يزمع نقله         ٦-٢-٥-٢-٤

  .٤-٣-٧-٦ املبينة يف ،األوعيةبالنسبة هلذه 
 ٠,٢قوة صمود ( حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة خضوع الفوالذ اليت تتميز بنقطة عحالة أنوايف   ٣-٣-٣-٧-٦

الصهريج  يف وعاء )σسيغما ( الغشائي األويل د اإلجهازال يتجاو )ألنواع الفوالذ األوستنييت يف املائة ١، عموماً، أو قوة صمود يف املائة
  :أيهما أقل، عند ضغط االختبار، حيث، ٠,٥٠ (Rm)أو مقاومة شد دنيا  ٠,٧٥ (Re)مقاومة إجهاد 

Re  =     الفـوالذ   عحالة أنوا  أو يف     يف املائة،  ٠,٢، أو قوة صمود     ٢مم/مقاومة االجهاد بوحدات نيوتن 
  يف املائة؛ ١األوستنييت قوة صمود 

Rm  =  ٢مم/أدىن مقاومة شد بوحدات نيوتن.  
ويف حالـة   .  اليت تستخدم هي القيم الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمادة            Rm و Reقيم  تكون    ١-٣-٣-٣-٧-٦

دما تكون هـذه  عن   يف املائة١٥ احملددة وفقاً ملعايري املادة حىت Rmو Re     ل استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيم الدنيا       
 ملوافقة السلطة املختصة أو     Rm و Reويف حالة عدم وجود معايري للفوالذ املعين، ختضع قيم          . شهادة فحص املادة   مثبتة يف    القيم األعلى 

  . اهليئة املخوَّلة من قبلها
 بناء أوعيـة الـصهاريج       يف ٠,٨٥قيمة   Re/Rm ال يسمح باستخدام أنواع الفوالذ اليت تتجاوز فيها النسبة          ٢-٣-٣-٣-٧-٦

  .  اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وReتكون قيم و. امللحومة
    نـسبتها املئويـة     عند االنكسار، ال تقـل     باستطالةتتميز أنواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج           ٣-٣-٣-٣-٧-٦

  .لألنواع األخرى يف املائة ٢٠ووالذ الدقيق احلبيبات ألنواع الف يف املائة ١٦  قدرهمع حد أدىن مطلق ،Rm/000 10عن 
  بزوايـا قائمـة  ألغراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى لأللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد     ٤-٣-٣-٣-٧-٦
عيـار  ملعرضي مستطيل وفقـاً      الدائمة عند االنكسار على عينات اختبار ذات مقطع          االستطالةوتقاس  .  على اجتاه الدلفنة   )بالعرض(

  . مم٥٠ ه طولمقياس، باستخدام ISO 6892:1998 املقاييس، رقم لتوحيد ةالدولياملنظمة 
   جلدار وعاء الصهريجأدىن مسك  ٤-٣-٧-٦
  : ما يليباالستناد إىل السمك األكرب و لوعاء الصهريج هأدىن مسككون ي  ١-٤-٣-٧-٦

  ؛٤-٣-٧-٦دة يف  وفقاً لالشتراطات الوارأدىن مسك حمدد  )أ(
  .٣-٣-٧-٦يف   ألوعية الضغط، مبا يف ذلك االشتراطات الواردةة املعتمدللمدونة وفقاً وأدىن مسك حمدد  )ب(

   األجزاء األسطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الـصهاريج الـيت ال يتجـاوز              كقل مس يال    ٢- ٤- ٣- ٧- ٦
قل مسك األوعية اليت يتجـاوز   يوال  . لفوالذ املستخدم من ا  مكافئ عن مسك     مم من الفوالذ املرجعي أو     ٥متر، عن    ١,٨٠قطرها  
  .  الفوالذ املستخدممن كافئه مم من الفوالذ املرجعي أو ما ي٦متر عن  ١,٨٠قطرها 

 مم أياً كانت ٤قل مسك وعاء الصهريج يف األجزاء األسطوانية منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن يال   ٣-٤-٣-٧-٦
  .بناء الوعاءمادة 
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   احملـدد للفـوالذ املرجعـي      املكـافئ للـسمك   تستخدم املعادلة التالية لتعيني مسك أنواع الفوالذ األخرى           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 ( للفوالذ املستخدم )٢مم/نيوتن(ومة الشد الدنيا املضمونة مقا  
A1  =  للفوالذ املستخدم وفقاً للمعايري الوطنية أو )نسبة مئوية( الدنيا املضمونة عند االنكسار   االستطالة 

  .الدولية
أدىن مسك كون 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 غري شـامل ألي      كون  يو. ٣- ٤- ٣- ٧- ٦  إىل ١- ٤- ٣- ٧- ٦املبني يف   وعاء الصهريج على النحو     جلميع أجزاء   
  .مساح للتآكل

   ال يلزم إجراء حـساب باسـتخدام املعادلـة املبينـة           )١-٣-٧-٦انظر  (يف حالة استخدام الفوالذ الطري        ٦-٤-٣-٧-٦
  .٤-٤-٣-٧-٦يف 
  .الصهريج اختالف مفاجئ يف مسك اللوح عند اتصال األطراف باجلزء األسطواين من وعاءحيدث ال جيب أ  ٧-٤-٣-٧-٦
   التشغيلمعدات  ٥-٣-٧-٦
وعندما يسمح الربط   . ترتب وسائل التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو العطب أثناء املناولة والنقل               ١-٥-٣-٧-٦

ت املعدات حبيث تسمح مبثل هذه احلركة دون احتمال حدوث          بنسبية بني اجملموعات الفرعية، تث     احلماية والوعاء باحلركة ال    إطاربني  
 والصمام احلابس الداخلي وقاعدته من      )جتاويف األنابيب، وسائل اإلغالق   ( تركيبات التفريغ اخلارجية     ىمحتو. عطب ألجزاء التشغيل  

مبا يف ذلك الشفاه أو السدادات (من وسائل امللء والتفريغ ؤوت. ) قصِقطَععلى سبيل املثال استخدام (خطر اللي بفعل القوى اخلارجية 
  . قصدعن غري وأي أغطية واقية ضد فتحها )امللولبة

يف أوعية الصهاريج النقالة، باستثناء فتحات وسائل ختفيف         مم   ١,٥مجيع الفتحات اليت يتجاوز قطرها      تزود    ٢-٥-٣-٧-٦
مرتبة على التوايل، األوىل    و مستقلة   إغالقثالث وسائل    مبا ال يقل عن       الصرف املغلقة،  الضغط، وفتحات الفحص وفتحات صمامات    

 سطامية والثالثة شفة ،ة، والثانية صمام حابس خارجيمكافئمنها عبارة عن صمام حابس داخلي أو صمام قطع التدفق الزائد أو وسيلة 
  .ةكافئأو وسيلة م

صمام حبيث يكون مقعده داخل وعاء هذا ال بصمام تصريف للفائض، يركب عندما يكون صهريج نقال مزوداً  ١-٢-٥-٣-٧-٦
ويتم . الصدم، حبيث يظل الصمام فعاالً يف حالة        الصهريج أو داخل شفة ملحومة أو تكون تركيباته مصممة، يف حالة تركيبه خارجياً            

وتكـون سـعة    . ق املقدر الذي حـدده الـصانع       أوتوماتياً عند بلوغ التدف    غلقاختيار وتركيب صمامات قطع التدفق الزائد حبيث ت       
  . لتدفق أكرب من التدفق املقدر لصمام قطع التدفق الزائدكافية ه املؤدية إىل مثل هذا الصمام أو اخلارجة منوالتوابعالتوصيالت 

ـ هـي  صمام حابس داخلي، والوسيلة الثانية      هيتكون وسيلة اإليقاف األوىل لفتحات امللء والتفريغ          ٣-٥-٣-٧-٦ مام  ص
  . الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملءيسهلحابس يوضع يف مكان 
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 مللء وتفريغ الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة غـري            يف حالة وجود فتحات يف القاع       ٤-٥-٣-٧-٦
 وسيلة أمان سريعة اإلغـالق تغلـق         يكون الصمام احلابس الداخلي عبارة عن       أو مواد كيميائية حتت الضغط،     أو مسية /مربدة هلوبة و  

    وباستثناء الصهاريج النقالة الـيت  .  به  يف حالة أية حركة غري مقصودة للصهريج النقال أثناء امللء أو التفريغ أو إحاطة النريان               أوتوماتياً
  . لتر، ميكن تشغيل هذه الوسيلة بالتحكم من بعد١ ٠٠٠ سعتها تتجاوزال 
حات امللء والتفريغ ومعادلة ضغط الغاز، جيوز أن تكون يف أوعية الصهاريج فتحات ميكن أن               ضافة إىل فت  باإل  ٥-٥-٣-٧-٦

ملحومة مناسبة أو جتاويف ال      وتركب التوصيالت الالزمة هلذه األجهزة يف صمامات      . تركب فيها مقاييس وترمومترات ومانومترات    
  .تكون توصيالت ملولبة يف الوعاءأن 
جـراء  إاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسب للتمكني من              تزّود مجيع الصه    ٦-٥-٣-٧-٦

  .صالح داخل الصهريجفحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الصيانة واإل
  . بقدر اإلمكان عملياًجتمع التركيبات اخلارجية معاً  ٧-٥-٣-٧-٦
  .وظيفة كل منهاعالمة تبني ل  على مجيع التوصيالت املركبة على الصهريج النقاعتوض  ٨-٥-٣-٧-٦
 لتحمل ضغط مقدر ال يقل عن ضغط التـشغيل          غالق كل صمام حابس أو أية وسيلة أخرى لإل        بىنييصمم و   ٩-٥-٣-٧-٦

 مجيع الصمامات احلابسة امللولبـة      إغالقويكون  . األقصى املسموح به لوعاء الصهريج مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل           
واجتاه ) املفتوح واملغلق (وللصمامات احلابسة األخرى يكون الوضع      .  يف اجتاه حركة عقارب الساعة     الدوارة اليدوية بضة  قال بتحريك

  . وتصمم مجيع الصمامات احلابسة حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد.اإلغالق مبيناً بوضوح
 عطبها بسبب التمدد واالنكماش احلراريني، تصمم وتبىن وتركب التوصيالت األنبوبية حبيث ميكن جتنب خطر         ١٠-٥-٣-٧-٦

وتستخدم وصالت األنابيب . وتكون مجيع التوصيالت االنبوبية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة     . والصدمات امليكانيكية واالهتزازات  
  .امللحومة حيثما أمكن

   . حلاماً معدنياً قوياً بنفس القـدر      تلحمالوصالت يف األنابيب النحاسية أو      والزنك  النحاس  بسبيكة من   تلحم    ١١-٥-٣-٧-٦
متانة األنابيب كما قد حيدث عند قطع سن        من  وال تقلل الوصالت    . س٥٢٥º عن   هبذه السبيكة وال تقل درجة انصهار مواد اللحام       

  .اللوالب
 التـشغيل   ال يقل ضغط االنفجار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن أربعة أمثال ضـغط                ١٢-٥-٣-٧-٦

ه الصهريج أثناء اخلدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى ـاألقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض ل       
  .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(
  .تستخدم املعادن الطروقة يف بناء الصمامات وامللحقات  ١٣-٥-٣-٧-٦
  فتحات القاع  ٦-٣-٧-٦
عندما يبني توجيه الـصهاريج  و .لة غري مربدة معينة يف صهاريج نقالة هبا فتحات يف القاعازات مسيَّ ال تنقل غ    ١-٦-٣-٧-٦

تكون هناك فتحات حتت مستوى السائل يف وعـاء    أن فتحات القاع حمظورة، فإنه ال٦-٢-٥-٢-٤ املنصوص عليه يف  T50النقالة  
  .الصهريج عند ملئه إىل أقصى حد ملء مسموح به

  ئل ختفيف الضغطوسا  ٧-٣-٧-٦
وتنفتح وسـائل ختفيـف     . يزود كل صهريج نقال بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط من النوع احململ بنابض              ١-٧-٣-٧-٦

 يف املائة   ١١٠تكون مفتوحة بالكامل عند ضغط يعادل       و عند ضغط ال يقل عن ضغط التشغيل األقصى املسموح به            الضغط أوتوماتياً 
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حتت الضغط الذي    يف املائة    ١٠ هذه الوسائل بعد التفريغ قريباً من ضغط ال يقل عن            غلقوت. ح به من ضغط التشغيل األقصى املسمو    
وتكون وسائل ختفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، مبا يف . يبدأ عنده التفريغ وتظل مغلقة يف مجيع الضغوط األدىن من ذلك

  .مة غري املركبة على التوايل مع وسيلة ختفيف ضغط حمملة بنابضوال يسمح باستخدام األقراص القص. السائلمتّور ذلك 
تصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب الغاز، أو تكّون أي ضغط زائـد                     ٢-٧-٣-٧-٦

  .خطر
يه الصهاريج النقالة   ددة يف توج  احمل ،الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة غري مربدة معينة           ٣-٧-٣-٧-٦

T50     وما مل يكن الصهريج    . ، تكون مزودة بوسيلة لتخفيف الضغط توافق عليها السلطة املختصة         ٦-٢-٥-٢-٤ املنصوص عليه يف
ه مزوداً بوسيلة لتخفيف الضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع احلمولة، فإنه يتعني أن تتضمن وسـيلة                 ـالنقال يف اخلدمة املخصصة ل    

ويزود احليز الذي يقع بني القرص القصم ووسيلة ختفيـف الـضغط      .  قصماً يسبق وسيلة لتخفيف الضغط حمملة بنابض       األمان قرصاً 
 القرص أو الثقب أو التسريب الذي ميكن أن يسبب متزقكشف بويسمح هذا الترتيب . مبانومتر لقياس الضغط أو مؤشر دليلي مناسب

به ميز ضغط بدء التفريغ الذي تت يف املائة على ١٠ بنسبة زيدمسي يا عند ضغط ةقصمص الاقر األتتمزقو. قصور وسيلة ختفيف الضغط
  .وسيلة التخفيف

ـ  ـيف حالة الصهاريج النقالة املتعددة األغراض، تنفتح وسـائل ختفيـف الـضغ              ٤-٧-٣-٧-٦    الـضغط املـبني    دط عن
  . يسمح بنقلها يف الصهريج النقال للغاز الذي يتميز بأعلى ضغط أقصى مسموح به بني الغازات اليت١-٧-٣-٧-٦يف 
  وسائل ختفيف الضغطمعدل التصريف يف   ٨-٣-٧-٦
 لوقـف   ياًلصهريج النقال كاف  باالكاملة  النريان   التصريف اجملمع لوسائل التخفيف يف حالة إحاطة         معدلكون  ي  ١-٨-٣-٧-٦

وتـستخدم  .  ضغط التشغيل األقصى املسموح به     من يف املائة    ١٢٠ حبيث ال يتجاوز     )مبا يف ذلك التراكم   (الضغط يف وعاء الصهريج     
ـ  املوصى به بالكامل، ويف حالة الصهاريج النقالة املتعددة األغـراض         معدل التصريف وسائل ختفيف ضغط حمملة بنابض لبلوغ        دد حي

سمح بنقلها   تصريف من بني الغازات اليت ي      معدل التصريف اجملمع لوسائل ختفيف الضغط على أساس الغاز الذي يتطلب أعلى             معدل
  .يف الصهاريج النقالة

 عدالت امل  فرادى  جمموع ميثل ذيمجايل املطلوب لوسائل التخفيف ال    عدل اال  لتعيني امل  )٤(التاليةلة  تستخدم املعاد   ١-١-٨-٣-٧-٦
  :جلميع الوسائل املستخدمة

  

  :حيث
Q  =              يف الظـروف    )انيـة ث/٣م(احلد األدىن املطلوب ملعدل تصريف اهلواء باألمتار املكعبة يف الثانيـة 

  ؛)كلفن ٢٧٣(س º بار ودرجة حرارة صفر ١ضغط : القياسية
F  =  معامل قيمته كما يلي:  

    ١ = F؛ ألوعية الصهاريج غري املعزولة  

__________ 

ظروف ال تنطبق هذه املعادلة إال على الغازات املسيلة غري املربدة اليت تكون درجاهتا احلرجة أعلى كثرياً من درجة احلرارة يف                       )٤(
يف تراعـى   لغازات اليت تكون درجاهتا احلرجة قريبة أو أقل من درجة احلرارة يف ظروف التراكم، فإنه                يف حالة ا  أما  . التراكم

 CGA S-1.2-2003انظر على سبيل املثـال ( تصريف وسائل ختفيف الضغط خصائص الغاز احلرارية الدينامية معدلحساب 

"Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".( 
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    F = U(649-t)/13.6 لألوعية املعزولة  
  :حيث ٠,٢٥ بأي حال أقل من ال تكونولكن     

U  =  ٣٨ عند ١-كلفن ٢-م واتاملوصلية احلرارية للمادة العازلة، بوحدات كيلوº؛س  
t  =            درجة احلرارة الفعلية للغاز املسيل غري املربد أثناء امللء)º؛ وعندما تكون هذه    )س

  :س١٥º = t لتكن ،الدرجـة غري معروفة
العزل مـستوفياً     املبينة أعاله ألوعية الصهاريج املعزولة شريطة أن يكون        Fوميكن استخدام قيمة        

  ؛٢-١-٨-٣-٧-٦لالشتراطات املبينة يف 
A  =  املساحة اخلارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار املربعة؛  
Z  =   عندما يكون هذا املعامل غري معروف، لتكن (معامل االنضغاط الغازي يف حالة التراكمZ=  ؛)١,٠  
T  =   درجة احلرارة املطلقة بالكلفن)ºفوق مستوى وسائل ختفيف الضغط يف حالة التراكم؛)٢٧٣+س   
L  =  كغ يف حالة التراكم؛/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   

  

 2.7183 هي الثابت الرياضي eحيث   
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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 السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة مـن  معدل العزل املستخدمة ألغراض تقليل    منظوماتختضع    ٢-١-٨-٣-٧-٦
  : العزل املعتمدة هلذا الغرضمنظوماتويف مجيع احلاالت، تستوىف الشروط التالية يف . قبلها

  س؛٦٤٩ºيع درجات احلرارة حىت أن تظل فعالة يف مج  )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

  ريف؛ اليت يبدأ عندها عمل وسيلة التص)بار أو كيلوباسكال(قيمة الضغط   )أ(
  ؛ابضعند ضغط التصريف للوسائل احململة بناملسموح 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 احململـة بنـابض أو األقـراص القـصمة             لتصريف لوسيلة ل مساحة املقطع العرضي    )ه(

  ؛)٢مم(باملليمترات املربعة 
  :عملياًذلك وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن 

  . الصلةياسم الصانع ورقم الكتالوج ذ  )و(
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،  لتوحيد املقاييسةالدولي  املنظمةبني على وسائل ختفيف الضغط وفقاً ملعياريي ذ املقدر المعدل التصريفدد حي  ٢-٩-٣-٧-٦
  .ISO 4126-7:2004 واملعيار رقم ISO 4126-1:2004 رقم
  توصيالت وسائل ختفيف الضغط  ١٠-٣-٧-٦
وسائل ختفيف الضغط كافياً مبا يسمح مبرور التصريف املطلوب بال عائق إىل وسـيلة              توصيالت  يكون حجم     ١-١٠-٣-٧-٦

وعاء الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال حيثما يكون الصهريج مزوداً بوسائل مزدوجـة             وال يركب أي صمام حابس بني       . األمان
 تكون الصمامات احلابسة اليت ختدم وسائل التصريف العاملة بالفعل حمكمـة يف وضـع               حيثماألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى و     

ة واحدة على األقل من الوسائل املزدوجـة يف وضـع     بنظام إحكام جيعل وسيل    فيما بينها مفتوح أو تكون الصمامات احلابسة متصلة       
وسـيلة   فتحة تـؤدي إىل  ة يف أيعائقوال يكون هناك أي  . ٨-٣-٧-٦التشغيل باستمرار وقادرة على استيفاء املتطلبات الواردة يف         

ـ وتصرف  .  أو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من وعاء الصهريج إىل تلك الوسيلة                تنفيس  أو  ائل التنفـيس  وس
األنابيب اخلارجة من خمارج وسائل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها، البخار أو السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن تسبب سوى أقل 

  .التخفيفضغط مرتد ممكن على وسائل 
  موضع وسائل ختفيف الضغط  ١١-٣-٧-٦
لصهريج يف وضع أقرب ما ميكن عملياً مـن املركـز           يكون مدخل أية وسيلة لتخفيف الضغط يف قمة وعاء ا           ١-١١-٣-٧-٦

وتقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط حتت ظروف امللء األقصى يف حيز البخار يف الوعـاء وتكـون                  . الطويل والعرضي للوعاء  
كون البخار املنطلـق     املسيلة غري املربدة اللهوبة ي     ويف حالة الغازات  . الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق        

ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار شريطة أال         . موجهاً بعيداً عن وعاء الصهريج بطريقة ال جتعله يتالمس مع الوعاء          
  .خفيفخيفض ذلك من السعة املطلوبة لوسيلة الت

 وحلماية الوسائل مـن     املخوَّلنيتتخذ ترتيبات لوضع وسائل ختفيف الضغط بعيداً عن متناول األشخاص غري              ٢-١١-٣-٧-٦
 .العطب يف حالة انقالب الصهريج النقال

  القياسأجهزة  ١٢-٣-٧-٦

ال تستخدم أجهزة و.  للقياسبأجهزة، فإنه يتعني أن يكون مزوداً كتلةما مل يكن مزمعاً ملء الصهريج النقال بال  ١-١٢-٣-٧-٦
 .اد هشة أخرى إذا كانت تتالمس مباشرة مع حمتويات الصهريجحتديد املنسوب الزجاجية أو أجهزة القياس املصنوعة من مو

  الرفع والتثبيتومرابط ، احلمايةأطردعائم الصهاريج النقالة، و  ١٣-٣-٧-٦

وتؤخذ يف االعتبار يف هذا اجلانب . تصمم الصهاريج النقالة وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل  ١-١٣-٣-٧-٦
 أو أطر أو محاالت أو مزالقويسمح بتركيب . ١٠-٢-٣-٧-٦ وعامل األمان املبني يف ٩-٢-٣-٧-٦ى املبينة يف من التصميم القو

 .تركيبات مماثلة أخرى

 ووسائل رفـع    )خلإمثل احلماالت، واألطر،    (يتعني أال يسبب جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم الصهريج            ٢-١٣-٣-٧-٦
وتركب وسائل رفع وتثبيت دائمة على مجيع الصهاريج        . مفرطاً يف أي جزء من أجزاء وعاء الصهريج       الصهريج النقال وتثبيته إجهاداً     

 .يفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها يف ألواح التقوية املوجودة على الصهريج عند نقط التدعيمو .النقالة

 .م واألطرتراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائ  ٣-١٣-٣-٧-٦

 جزءا دائماً   الشوكيةوتكون وسائل إغالق مناشب الروافع      . ةييكون باإلمكان إغالق مناشب الروافع الشوك       ٤-١٣-٣-٧-٦
ة قابلة لإلغالق يف الصهاريج النقالة الـيت ال         يوال يلزم وجود مناشب للروافع الشوك     . من هيكل احلماية  أو مربوطة به بصفة دائمة        

 :راً شريطة مت٣,٦٥يتجاوز طوهلا 
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 الرافعـة   بنصالأن يكون وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات حممياً بصورة جيدة من خطر االصطدام                )أ(
  ة؛يالشوك

 . عن نصف الطول األقصى للصهريج النقالالشوكيةأال تقل املسافة بني مراكز مناشب الروافع و  )ب(

 أوعية الـصهاريج    ىمحت،  ٣-٢-٢-٤ يف   هو مبني نقل حسبما   عندما ال تكون الصهاريج النقالة حممية أثناء ال         ٥-١٣-٣-٧-٦
 التركيبات اخلارجية حبيث يستبعد ىمحتو. ومعدات التشغيل من العطب الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب

 :مثلة احلمايةوتتضمن أ. انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق تركيباته

احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، اليت قد تتكون من استخدام قضبان طولية حلماية وعاء الصهريج من                  )أ(
 اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛

 تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبـت عـرب           ميكن أن محاية الصهريج النقال من االنقالب، اليت         )ب(
 ؛هيكل احلماية

 ؛إطار أو  تتكون من مصّدميكن أنن الصدم اخللفي، اليت احلماية م  )ج(

محاية وعاء الصهريج من العطب بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام هيكل للحماية تنطبـق عليـه         )د(
  .ISO 1496-3:1995 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةمعيارمواصفات 

  اعتماد التصميم  ١٤-٣-٧-٦
. ملختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها شهادة اعتماد للتصميم لكل تصميم جديد لصهريج نقالتصدر السلطة ا  ١- ١٤- ٣- ٧- ٦
ه ويستويف اشتراطات   ـ تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض املخصص ل       من قبل د هذه الشهادة بأن الصهريج النقال قد فحص         فيوت

وعنـد  . ٦- ٢- ٥- ٢- ٤املبني يف    T50 يه الصهاريج النقالة  توج  األحكام اخلاصة بالغازات املبينة يف     وحيثما يناسب، هذا الفصل،   
ويتعني أن تشري الشهادة إىل     . نتاج جمموعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صاحلة للمجموعة كلها             إ

ويتكون رقـم   .  ورقم االعتماد  تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، والغازات املسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصهريج            
 املرور الدويل وفقاً  نظام، أي العالمة املميزة لالستخدام يفأراضيهااالعتماد من العالمة املميزة أو عالمة الدولة اليت منح االعتماد يف 

ي ترتيبات بديلة وفقاً وتذكر يف الشهادة أ. ، ورقم التسجيل١٩٦٨ ةلعاماملا تقضي به اتفاقية فيينا بشأن حركة املرور على الطرق 
وجيوز استخدام اعتماد التصميم العتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالـسمك           . ٢- ١- ٧- ٦للفقرة  
 .اثلةباستخدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق وملحقات مم نفسه

 :الذي يقدم للحصول على اعتماد التصميم املعلومات التالية على األقليتضمن تقرير اختبار النموذج األويل،   ٢-١٤-٣-٧-٦

-ISO 1496 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمة احلماية  املنطبق، املبني يف معيارإطارنتائج اختبار   )أ(

 ؛3:1995

 ؛٣-١٥-٣-٧-٦نتائج الفحص األويل واالختبار الواردين يف و  )ب(

  .حني ينطبق ١-١٥-٣-٧-٦ الوارد يف نتائج اختبار الصدمو  )ج(
 الفحص واالختبار  ١٥-٣-٧-٦

ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سـالمة احلاويـات                   ١-١٥-٣-٧-٦
)CSC( ،الطويل الدينامي املبني يف دليل  منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدمبإخضاع، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح ١٩٧٢ 

  .٤١االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، الفرع 
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الفحص واالختبار  ( معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمرة األوىل          وأجزاءيفحص وخيترب وعاء الصهريج       ٢-١٥-٣-٧-٦
 مع فحص واختبار دوريـني      ) سنوات ٥ كل   الفحص واالختبار الدوريان  ( وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز مخس سنوات          )البدئيان

وميكن تنفيذ .  سنوات٥ يف منتصف الفترة بني الفحص واالختبار الدوريني كل ) سنة٢,٥ الفحص واالختبار الدوريان كل (وسطيني  
ريخ آخر وينفذ فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عن تا. هـ أشهر من التاريخ احملدد ل٣ سنة خالل ٢,٥كل الفحص واالختبار 

 .٧-١٥-٣-٧-٦فحص واختبار دوريني إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب 

 للصهريج النقال مراجعة خلصائص التصميم، وفحصاً داخلياً وخارجيـاً   البدئيانيتضمن الفحص واالختبار      ٣- ١٥- ٣- ٧- ٦
 باإلشـارة إىل    لها فيه، واختباراً للضغط   املقرر نق للغازات املسيلة غري املربدة     للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب        

وميكن إجراء اختبار الضغط كاختبار هيدرويل أو باستخدام سائل أو غاز آخـر             . ٢- ٣- ٣- ٧- ٦اختبارات الضغط وفقاً للفقرة     
 ملنـع التـسرب   وقبل تشغيل الصهريج النقال للمرة األوىل، جيرى أيضاً اختبار . مبوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها       
 على حدة، ختترب معاً وبعد إجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته كال. واختبار للتشغيل السليم جلميع وسائل التشغيل

فحص مجيع اللحامات اليت تتعرض ملستوى إجهاد كامل يف وعاء الصهريج، وذلك أثناء             تو. منع التسرب بعد التجميع للتحقق من     
     .، أو طريقة اختبار غري معطب مناسبة أخـرى        ةفوق الصوتي باملوجات  ، باستخدام التصوير باألشعة، أو االختبار       ئيالبداالختبار  

 .وال ينطبق ذلك على الغالف

 سنوات فحصاً داخلياً وخارجياً، وكقاعدة عامة اختباراً للـضغط          ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل        ٤-١٥-٣-٧-٦
وبعد إجراء  .  التغليف والعزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر الالزم إلجراء تقييم موثوق حلالة الصهريج النقال               وال يرتع . اهليدرويل

 .لتسربمنع ا بعد التجميع للتحقق من اً على حدة، ختترب معكالاختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته 

، على األقل، فحصاً داخلياً وخارجياً للـصهريج النقـال          سنة ٢,٥ يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل      ٥-١٥-٣-٧-٦
 واختباراً للتحقق من التشغيل     ملنع التسرب  املتوخى نقلها فيه، واختباراً      للغازات املسيلة غري املربدة   وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب      

إال بالقدر املطلوب لعمل تقييم موثوق حلالة الصهريج وال يرتع الغالف أو العزل احلراري وما إىل ذلك . السليم جلميع معدات التشغيل
 سنة أو   ٢,٥ لنقل غاز مسيل غري مربد واحد، ميكن االستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل            املخصصة  وللصهاريج النقالة   . النقال

 . قبلهااالستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو طرائق فحص تقررها السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من

 سنوات  ٥ال يعبأ الصهريج النقال أو يعرض للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني كل                   ٦-١٥-٣-٧-٦
غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار              . ٢-١٥-٣-٧-٦على النحو املنصوص عليه يف      

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن نقل الصهريج النقال بعد . بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبارخالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور  
 :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 توافق  متتجاوز ستة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني،فترة ال   خالل  و  )ب(

السلطة املختصة على غري ذلك، من أجل السماح بإعادة البضائع اخلطرة للتخلص منـها أو إعـادة                 
 .ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. استخدامها بطريقة سليمة

 أو معطوبـة  االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقـال مـساحات          يكون الفحص واالختبار    ٧-١٥-٣-٧-٦
ويعتمد مـدى الفحـص واالختبـار       . متآكلة، أو تسريب، أو حاالت أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال              

 األقل عناصر الفحـص واالختبـار    على ذلكويتضمن. االستثنائيني على حجم العطب أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال     
  .٥-١٥-٣-٧-٦ سنة وفقاً للفقرة ٢,٥ الدوريني كل

 :تكفل الفحوص الداخلية واخلارجية ما يلي  ٨-١٥-٣-٧-٦
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فحص وعاء الصهريج لكشف النقر أو التآكل أو الربي، أو االنبعاجات أو التـشوهات أو عيـوب                   )أ(
  جتعل وعاء الصهريج غري مأمون للنقل؛اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب ميكن أن 

 املتآكلـة،   املواضـع ، لكشف   اياالتربيد، واحلش / التسخني ومنظومة، والصمامات،   نابيبفحص األ و  )ب(
والعيوب، وغريها من املظاهر، مبا يف ذلك التسريب، اليت ميكن أن جتعل الصهريج النقال غري مـأمون       

  للتعبئة أو التفريغ أو النقل؛
ن تشغيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسريب عنـد أغطيـة               التحقق م و  )ج(

  فتحات الدخول أو احلشايا؛
 أو شـفة    ذات شـفة   أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أية توصيلة          للرباغي شدوضع بدائل أو    و  )د(

  ؛سطامية
التشوه أو أي عطب أو عيـب    التأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو            و  )ه(

 ،ذاتية اإلغالق الوسائل اإلغالق من بعد والصمامات احلابسة       وُتشغَّل  . ميكن أن مينع تشغيلها العادي    
  ؛سالمة أدائهالتأكد من ل

التأكد من وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسهولة قراءهتا وأهنا تتفـق مـع                و  )و(
  ات املنطبقة؛طاالشترا

 .ةقبول احلماية والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مإطارالتأكد من أن حالة و  )ز(

ــة يف    ٩-١٥-٣-٧-٦ ــارات املبين ــوص واالختب ــذ الفح    ٤-١٥-٣-٧-٦ و٣-١٥-٣-٧-٦ و١-١٥-٣-٧-٦تنف
وعندما يكـون  . ها أو يشهد عليها خبري معتمد لدى السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبل        ٧-١٥-٣-٧-٦ و ٥-١٥-٣-٧-٦و

. اختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار، يتعني أن يكون ضغط االختبار هو املبني على لوحة البيانات املثبتة على الصهريج النقال                   
 . أو املعداتألنابيبفحص الصهريج النقال وهو حتت الضغط لكشف أي تسريب يف وعاء الصهريج أو ايو

كون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهريج، خيـضع هـذا      تليت  يف مجيع احلاالت ا     ١٠-١٥-٣-٧-٦
 لبنـاء وعـاء     تاسـتخدم اليت  وعية الضغط   املدونة املعتمدة أل  العمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها، مع مراعاة            

 .انتهاء العملوينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد . الصهريج

عند اكتشاف دليل على أي مظهر غري مأمون، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت يتم تصحيحه وإعادة                    ١١-١٥-٣-٧-٦
 .إجراء االختبار عليه واجتياز االختبار

 وضع العالمات  ١٦-٣-٧-٦

ئمة على الصهريج النقال يف مكان      ت بصورة دا  توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبّ           ١-١٦-٣-٧-٦
 تثبيت اللوحة بصورة دائمـة علـى وعـاء    ، ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقالوإذا تعذّر،. ابارز يسهل الوصول إليه لفحصه   

دىن وتبني علـى اللوحـة كحـد أ       . وعية الضغط املدونة املعتمدة أل  قتضيها  تالصهريج، توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت         
  .املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى

  املعلومات عن املالك  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  `١`    

   املعلومات عن الصنع  )ب(
  ؛بلد الصنع  `١`    
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  سنة الصنع؛  `٢`    
  اسم الصانع وعالمته التجارية؛  `٣`    
   الرقم التسلسلي للصانع؛  `٤`    

  اداملعلومات عن االعتم  )ج(
  رمز العبوات حسب نظام األمم املتحدة  `١`

  
  ؛

أو أو حاويات الـسوائب املرنـة        ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن العبوة          
متتثل لالشتراطات ذات الصلة 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 
  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`    

  لضغوطا  )د(
  ؛)٢()كيلوباسكالالبار 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(ميمي اخلارجيالضغط التص  `٥`    

   احلرارةدرجات  )ه(
  ؛٢) ºس إىل ؟؟ º س؟؟(املدى املصمم لدرجات احلرارة   `١`    
  ؛٢) ºس؟؟ (درجة احلرارة املرجعية التصميمية   `٢`    

  املواد  )و(
  املعيار املادي؛) مراجع(وعاء الصهريج ومرجع ) مواد(مادة   `١`    
  ؛٢)بالـمم(ملكافئ من الفوالذ املرجعي السمك ا  `٢`    

  السعة  )ز(
  ؛٢)باللتر (س ٢٠ºسعة الصهريج املائية عند   `١`    

__________ 

  .الوحدة املستخدمةتبني   )٢(
 .١٠- ٢- ٢- ٧- ٦انظر   )٥(
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   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 الدات بوح(ضغط االختبار   `٣`    
  .عالمة تعرف هوية اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدته  `٤`    

  مثال على ملء اللوحة البيانية:  ١-١٦-٣-٧-٦الشكل 
    رقم تسجيل املالك

  معلومات عن الصنع
    بلد الصنع
    سنة الصنع

    الصانع
    سلسلي للصانعالرقم الت

  املعلومات عن االعتماد
    بلد االعتماد

  )إذا انطبق( ’AA‘    رقم اعتماد التصميم      اهليئة املخولة اعماد التصميم
    )رمز املدونة املعتمدة ألوعية الضغط(رمز تصميم الوعاء 

  الضغوط
 بار أو كيلوباسكال  ضغط التشغيل األقصى املسموح به

 و كيلوباسكالبار أ  ضغط االختبار
   :ختم الشاهد  )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
جـع  الوعـاء ومر  ) مـواد (مادة  

  املعيار املادي) مراجع(
  

 مم السمك املكافئ يف الفوالذ املرجعي
  السعة

   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،/مانشهر،رق(

   بار أو كيلوباسكال    )أربعة
 سنة،/شهر، رقمان(

 بار أو كيلوباسكال    )أربعة
                
                

  .ضغط االختبار إذا انطبق  )أ(  
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تكتب املعلومات التالية إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكـام علـى                   ٢- ١٦- ٣- ٧- ٦
  :الصهريج النقال

  لاسم املشّغ
  االغاز أو الغازات املسيلة غري املربدة املسموح بنقلهاسم 

   املسموح به من كل غاز مسيل غري مربد ـــــ كغاألقصىوزن احلمولة 
   ـــــ كغاى املسموح هبو القصةمجاليإل االكتلة

  الوزن الفارغ ـــــ كغ
  .٦-٢-٥-٢-٤توجيه بشأن الصهريج النقال متسق مع 

 .٥اجلزء ة الغازات املسيلة غري املربدة املنقولة، انظر أيضاً فيما يتعلق بتعيني هوي  :مالحظة

، تكتب على اللوحة البيانية اخلارجية عبارة البحار  ُعرضإذا كان الصهريج النقال مصمماً ومعتمداً للمناولة يف  ٣-١٦-٣-٧-٦
  ."OFFSHORE PORTABLE TANK"" صهريج نقال حبري"
 ار الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املربدةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختب  ٤-٧-٦

  التعاريف  ١-٤-٧-٦
  :لفرعألغراض هذا ا  

 الوقت الذي ينقضي منذ استقرار حالة امللء األولية إىل أن يرتفع الضغط بفعل الدفق احلراري إىل أدىن ضغط حمدد يعين زمن االحتباس
   ختفيف الضغط؛)وسائل(لوسيلة 
  العزل؛منظومةعازل اخلارجي أو التغليف الذي قد يكون جزءاً من  الغطاء اليعين الغالف

 يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال ال يقل                الذي ختباراال يعين منع التسرب اختبار  
 من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٩٠عن 

 عند قمة وعاء الصهريج يف وضع التشغيل، مبا          الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به      يعين به   ضغط التشغيل األقصى املسموح   
  والتفريغ؛لءيف ذلك أعلى ضغط فعال أثناء امل

  جمموع الوزن الفارغ للصهريج النقال وأثقل محل يرخص بنقله فيه؛تعين اهب ى املسموحو القصةمجاليإل االكتلة

 درجـة حـرارة     )أبرد( درجة احلرارة املستخدمة لتصميم وبناء وعاء الصهريج وال تتجاوز أدىن            تعين ةالتصميميدرجة احلرارة الدنيا    
  . والتفريغ والنقلملء احملتويات أثناء الظروف العادية لل)درجة حرارة التشغيل(

 اهليكلية عداتد مبعدات التشغيل وامل لتراً ومزو٤٥٠ سعته تتجاوز  الذيعزول حرارياًاملتعدد الوسائط املصهريج ال يعين الصهريج النقال
ويكون مزوداً بوسـائل  . وتفريغه بدون فصل معداته اهليكليةمللئه ويكون الصهريج النقال صاحلاً   . لة املربدة الالزمة لنقل الغازات املسيَّ   

بة نقل أو سـفينة ويكـون    على مركَ  تحميلهويصمم بالدرجة األوىل ل   . توازن خارج وعاء الصهريج، وميكن رفعه عندما يكون ممتلئاً        
 يـة  احلديد ك وعربات السك  ، الشاحنات الصهرجيية الربية   دخلوال ت .  لتسهيل املناولة امليكانيكية   توابع ووسائل تثبيت أو     مبزالقمزوداً  

 يج النقالة؛ تعريف الصهاريف ،وأسطوانات الغاز واألوعية الكبرية للغازات،  واحلاويات الوسيطة،الصهرجيية، واخلزانات غري املعدنية
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 ؛ يف املائة٢٧ واستطالة عند االنكسار تبلغ ٢مم/ نيوتن٣٧٠ له مقاومة شد تبلغ  الذيفوالذال يعين الفوالذ املرجعي

، مبا يف ذلـك الفتحـات ووسـائل    لغاز املسيل املربد املتوخى نقله  على ا  اجلزء من الصهريج النقال الذي حيتوي        يعين وعاء الصهريج 
 مل معدات التشغيل أو التجهيزات اهليكلية اخلارجية؛ ولكنه ال يش،إغالقها

 ؛ احلراري والعزل وأجهزة تكييف الضغط، والتربيد أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمانتعين معدات التشغيل

  وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛تعين ات اهليكليةعدامل

 :يتكون عادة منالذي تركيب ال يعين لصهريجا

 الـصهريج   )أوعية(غالف وواحد أو أكثر من أوعية الصهاريج الداخلية حيث يكون احليز بني وعاء                )أ(
  للعزل احلراري؛ يشتمل على منظومة  وقد )تفريغ اهلواءعزل ب( من اهلواء اًوالغالف مفرغ

 ؛) مثالًصلبةرغوة (  صلبةبقة من مادة عازلة للحرارةغالف ووعاء صهرجيي داخلي تفصل بينهما طأو   )ب(

  أقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط؛يعين ضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء  ٢-٤-٧-٦

.  الـسلطة املختـصة  ا ألوعية الضغط تعترف هبمدونة معتمدةتصمم أوعية الصهاريج وتبىن وفقاً الشتراطات        ١-٢-٤-٧-٦
وميكن استخدام مواد غري معدنية لصنع . وتصنع أوعية الصهاريج واألغلفة من مواد معدنية مالئمة للتشكيل وتصنع األغلفة من الفوالذ

اد وتستويف املو . التصميمية والدعائم بني وعاء الصهريج والغالف، شريطة أن تثبت كفاية خصائصها عند درجة احلرارة الدنيا                املرابط
 تنفـذ و. وال تستخدم لصنع األوعية واألغلفة امللحومة إال مادة ثبتت قابليتها للحام متامـاً            . من حيث املبدأ املعايري الوطنية أو الدولية      

 عندما تقتضي عمليات الـصنع أو       ،يلزم إجراء معاجلة حرارية مناسبة ألوعية الصهاريج      و.  تكفل أماناً كامالً   حبيثاللحامات مبهارة   
ولدى اختبار مادة الصنع، تؤخذ درجة احلـرارة الـدنيا       .  اليت تعرضت للحرارة   املواضع ذلك، لضمان املتانة الكافية للحام ويف        املواد

 ومقاومة  ، والتشقق االجهادي الناشئ عن التآكل     ، يف االعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتقصف اهليدروجيين         التصميمية
 والقيمة املـضمونة    ٢مم/ نيوتن ٤٦٠ جهاد القيمة املضمونة ملقاومة اإل    زال تتجاو ام الفوالذ الدقيق احلبيبات     ويف حالة استخد  . الصدم

وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قـد           .  تبعاً ملواصفات املادة   ٢مم/ نيوتن ٧٢٥للحد األعلى ملقاومة الشد     
 .ينقل فيها

ـ                 يكون متوافقاً   ٢-٢-٤-٧-٦ شايا  مع الغاز املسيل املربد املنقول أي جزء من الصهريج النقال، مبا يف ذلك التركيبـات واحل
  . الغاز املسيل املربد املنقول هذا معمس، اليت ميكن أن يتوقع عادة أن تتالواألنابيب

 .بالفعل الغلفاين أن يؤدي إىل عطب إذ من شأنه، املختلفة املعادن تالمسجيب جتنب   ٣-٢-٤-٧-٦

وُيحمى العزل اخلارجي   .  الصهريج مبواد عازلة فعالة    )ألوعية(يشمل نظام العزل احلراري تغطية كاملة لوعاء          ٤-٢-٤-٧-٦
 .بغالف ملنع تسرب الرطوبة وحدوث أي عطب يف ظروف النقل العادية

 .م أي ضغط يف حيز العزلعندما يكون الغالف مغلقاً حبيث يكون مانعاً لتسرب الغاز، تركب وسيلة ملنع تراك  ٥-٢-٤-٧-٦

س عند الـضغط    ١٨٢º الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة مربدة درجة غلياهنا أقل من             ٦-٢-٤-٧-٦
مواد قد تتفاعل مع األكسجني أو األجواء الغنية باألكسجني بطريقة خطرة، عندما توجد يف أجزاء العزل على  توي حتجيب أالاجلوي، 
 . احتمال تالمس مع األكسجني أو سوائل غنية باألكسجنيمعاحلراري 

 .ال تتدهور حالة املواد العازلة أثناء اخلدمة على حنو مفرطيتعني أ  ٧-٢-٤-٧-٦
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 . نقله يف صهريج نقالتوخىحيدد زمن احتباس مرجعي لكل غاز مسيل مربد ي  ٨-٢-٤-٧-٦

  :طة املختصة على أساس ما يليحيدد زمن االحتباس املرجعي بطريقة تقرها السل  ١-٨-٢-٤-٧-٦
  ؛٢-٨-٢-٤-٧-٦لفقرة  ل نظام العزل، اليت حتدد وفقاً فعالية  )أ(
   ختفيف الضغط؛)وسائل( وسيلة من أجل اشتغالالضغط األدىن احملدد   )ب(
  ظروف امللء األولية؛  )ج(
  س؛٣٠º درجة حرارة حميطة مفترضة  )د(
 .توخى نقلهاخلصائص الفيزيائية للغاز املسيل املربد امل  )ه(

 باختبار نوع الصهريج النقال وفقاً إلجراءات تقرها الـسلطة          )طالدفق احلراري بالوا  ( نظام العزل    فعاليةحتدد    ٢-٨-٢-٤-٧-٦
 :ا يليويتكون هذا االختبار مم. املختصة

 حيث يقاس فقدان الغاز املسيل املربد على مدى مـدة           )مثل الضغط اجلوي  (اختبار حتت ضغط ثابت       )أ(
 ة حمددة؛ زمني

 . حيث يقاس االرتفاع يف الضغط على مدى مدة زمنية حمددةمنظومة مغلقةأو اختبار   )ب(

وعند إجراء أي من االختبارين جترى . وعند إجراء اختبار الضغط الثابت، تراعى االختالفات يف الضغط اجلوي  
 .س٣٠ºي ـوه لدرجة حرارة احمليطن القيمة املرجعية املفترضة عتصحيحات ألي اختالف يف درجة حرارة احمليط 

 .٧-٣-٢-٤لتحديد زمن االحتباس الفعلي قبل كل رحلة، انظر   :مالحظة

 ١٠٠  عـن  ،مـزدوج اجلـدار    ،بتفريغ اهلـواء  معزول  صهريج  اخلارجي لغالف   التصميمي  ال يقل الضغط      ٩-٢-٤-٧-٦
 كيلوباسكال  ٢٠٠يقل عن    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 الضغط اخلارجيوزوجي. مانومتري)  بار٢(

 .بيتث مناسبة للرفع والتومبرابطتصمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاعدة مأمونة أثناء النقل   ١٠-٢-٤-٧-٦

تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلـها واألمحـال االسـتاتية                  ١١-٢-٤-٧-٦
ويوضح التصميم أنه قد    . والدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات الصهاريج              

 . الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال طوال العمر املتوقع للصهريج النقالأخذت يف االعتبار تأثريات

، قادرة على امتصاص القوى االسـتاتية  حتت أثقل محولة مسموح هبا    تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها،        ١٢-٢-٤-٧-٦
 : بصورة منفصلة فعلهاالتالية عند تطبيق

  ؛)١()g( يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ة مضروبا املسموح هبة اإلمجالية القصوىالكتلِمثلَْي : يف اجتاه السري  )أ(
عندما يكون اجتـاه    ( ااملسموح هب قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى     : قائمة على اجتاه السري   بزوايا  أفقياً  و  )ب(

ـ  الكتلة اإلمجالية القصوى   قيمة   ِملثلَيالسري غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية         ـ   امل  )اسموح هب
  ؛)١()g( يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ةمضروب

__________ 

  .٢ث/م ٩,٨١ = gألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية    )١(
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ـ  مضروبة يف التسارع ال    ااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى    قيمة  : فوق إىل   وعمودياً  )ج( اتج عـن   نـ
  ؛)١()g(ة ـاجلاذبي

ا يف ذلك تأثري    مجايل احلمولة، مب  إ( ااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى    قيمة  مثْلَْي  :  إىل حتت  وعمودياً  )د(
(g) يف التسارع الناتج عن اجلاذبيةة، مضروب)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

اومة بالنسبة ملق  ١,٥  قيمته  حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان     خضوعملواد اليت تتميز بنقطة     يف حالة ا    )أ(
 املضمونة؛اخلضوع 

بالنـسبة   ١,٥  قيمته  حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان     خضوعملواد اليت ال تتميز بنقطة       يف حالة ا   أو  )ب(
  . الفوالذ األوستنييت عحالة أنوايف   يف املائة١وبقيمة ،  يف املائة٠,٢  املضمونة بقيمةلقوة الصمود

ويف حالة  . مود هي القيم اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية للمادة          أو قوة الص   خلضوعتكون قيم مقاومة ا     ١٤-٢-٤-٧-٦
 ١٥ بنسبة تصل إىل ةملعايري املاد أو قوة الصمود وفقاً ضوعاستخدام أنواع الفوالذ األوستنييت ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة ملقاومة اخل

ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع قيمة مقاومـة  . حص املادةعندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة ف       يف املائة   
  . أو قوة الصمود املستخدمة ملوافقة السلطة املختصةضوعاخل
 .كهربائياً ها يكون باإلمكان تأريض، أننقل غازات مسيلة مربدة هلوبةاملعدَّة ل ، الصهاريج النقالةُيفترض يف  ١٥-٢-٤-٧-٦

 يمممعايري التص  ٣-٤-٧-٦

  .يكون املقطع العرضي ألوعية الصهاريج مستديراً  ١-٣-٤-٧-٦
أمثال ضغط التـشغيل األقـصى       ١,٣ تصمم أوعية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار ال يقل عن            ٢-٣-٤-٧-٦

ط التشغيل األقـصى    أمثال جمموع ضغ   ١,٣ ال يقل ضغط االختبار عن    بتفريغ اهلواء    الصهاريج املعزولة    ةحالة أوعي ويف  . املسموح به 
 اهتمام ىلويو. مانومتري)  بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠عن  وال يقل ضغط االختبار بأي حال. ) بار١( كيلوباسكال ١٠٠واملسموح به 
 .٧-٤-٤-٧-٦ إىل ٢-٤-٤-٧-٦ جلدار الوعاء، املبينة يف أدىن مسك الشتراطات

 ٠,٢  بقيمةقوة صمود(وح أو تتميز بقوة صمود مضمونة  حمددة بوضخضوع نقطة ُتبديملعادن اليت يف حالة ا   ٣-٣-٤-٧-٦
يف وعاء الـصهريج مقاومـة   ) σ سيغما( األويل ء إجهاد الغشازال يتجاو ،)ألنواع الفوالذ األوستنييت يف املائة    ١، عموماً، أو    يف املائة 

  :حيث، ر، أيهما أقل، عند ضغط االختبا٠,٥٠ (Rm)  بقيمةأو مقاومة شد دنيا ٠,٧٥ (Re) خضوع بقيمة
Re  =    يف   يف املائة  ١  بقيمة أو يف املائة    ٠,٢  بقيمة ، أو قوة صمود   ٢مم/ بوحدات نيوتن  اخلضوعمقاومة

  ؛أنواع الفوالذ األوستنييت حالة
Rm  =  ٢مم/أدىن مقاومة شد بوحدات نيوتن. 

ويف حالـة   .  أو الدولية للمادة    اليت تستخدم هي القيم الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية         Rm و Re قيمتكون    ١-٣-٣-٤-٧-٦
ثبات قيم إعند  يف املائة ١٥ احملددة وفقاً ملعايري املادة حىت Rm وRe لعاملني  لاستخدام أنواع الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيم الدنيا

سلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة  ملوافقة الRm و Re ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع قيم        . أعلى يف شهادة فحص املادة    
 .من قبلها

. يف بناء أوعية الصهاريج امللحومة     ٠,٨٥ عن   Re/Rm  فيها نسبة  يدال يسمح باستخدام أنواع الفوالذ اليت تز        ٢-٣-٣-٤-٧-٦
 . اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وRe وتكون قيم
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     عند االنكسار، بالنسبة املئوية،     باستطالةتتميز أنواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج          أن    جيب  ٣- ٣- ٣- ٤- ٧- ٦
. لألنواع األخرى يف املائة ٢٠واع الفوالذ الدقيق احلبيبات وألن يف املائة ١٦  قيمتهد أدىن مطلقـ مع حRm/000 10 ال تقل عن

 ال تقل ،النسبة املئويةب ، عند االنكسارباستطالةنيوم اليت تستخدم يف بناء أوعية الصهاريج يتميز األلومنيوم وسبائك األلومجيب أن و
 . يف املائة١٢  قيمتهحد أدىن مطلقمع  000/6Rm 10عن 

 بزوايا  أللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد       يف حالة ا  ألغراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى          ٤-٣-٣-٤-٧-٦
  الدائمة عند االنكسار على عينات اختبار ذات مقطع عرضي مستطيل وفقاً ملعياراالستطالةوتقاس .  على اجتاه الدلفنة)بالعرض( ئمةقا

  . مم٥٠ ه طولمقياسباستخدام ، ISO 6892:1998 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولياملنظمة
  جلدار وعاء الصهريجأدىن مسك  ٤-٤-٧-٦

 :يلي بني مااألكرب و السمك  لوعاء الصهريج هكأدىن مسكون ي  ١-٤-٤-٧-٦

   ؛٧-٤-٤-٧-٦  إىل٢-٤-٤-٧-٦وفقاً لالشتراطات الواردة يف أدىن مسك حمدد   )أ(
  .٣-٤-٧-٦ ألوعية الضغط، مبا يف ذلك االشتراطات الواردة يف للمدونة املعتمدة وفقاً أو أدىن مسك حمدد  )ب(

 مم من الفوالذ املرجعي أو عن       ٥ متر عن    ١,٨٠اريج اليت ال يتجاوز قطرها      وعية الصه أل  اجلدار قل مسك يال    ٢-٤-٤-٧-٦
مم من الفوالذ املرجعي أو مـا        ٦ متر عن    ١,٨٠ ألوعية اليت يتجاوز قطرها   ل  اجلدار قل مسك يوال  .  يف املعدن املستخدم   مسك مكافئ 

 . يف املعدن املستخدمكافئهي

 مم من الفـوالذ     ٣عن    م ١,٨٠  اليت ال يتجاوز قطرها    بالتفريغعزولة  أوعية الصهاريج امل   قل مسك جدار  ال ي   ٣-٤-٤-٧-٦
 مـم  ٤قل عن ي متراً فإن مسك جدارها ال ١,٨٠ أما أوعية الصهاريج اليت يتجاوز قطرها.  يف املعدن املستخدمكافئهااملرجعي أو ما ي   

 . املعدن املستخدممن كافئهمن الفوالذ املرجعي أو ما ي

 ألدىن مسـك  مطابقاً جدار الصهريج ك، يكون جمموع مسك الغالف ومس    التفريغب يج املعزولة لصهاراخبصوص    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

 ٢-٤-٤-٧-٦  كل من  لفوالذ املرجعي يف  ا املطلوب من  لسمكل أنواع املعادن األخرى      املكافئ من  سمكُيحدد ال   ٦-٤-٤-٧-٦
  :، باستعمال املعادلة التالية٣-٤-٤-٧-٦و

 

  :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 للمعايري الوطنية      )نسبة مئوية  (الدنيا املضمونة عند االنكسار   االستطالة 

 .أو الدولية
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أدىن مسـك   كون  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 ألي مسـاح        . ٦-٤-٤-٧-٦  إىل ١-٤-٤-٧-٦جلميع أجزاء وعاء الصهريج على النحو املبني يف         

  .للتآكل
  .الصهريج  اللوح عند اتصال األطراف باجلزء األسطواين من وعاءك اختالف مفاجئ يف مسحيدثال جيب أ  ٨-٤-٤-٧-٦
   التشغيلاتمعد  ٥-٤-٧-٦
وعندما يسمح الربط   . ترتب وسائل التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو العطب أثناء املناولة والنقل               ١-٥-٤-٧-٦

 حبركة نسبية، تثبت املعدات حبيث تسمح مبثل هذه احلركة دون احتمال حـدوث               أو بني الوعاء والغالف     احلماية والوعاء  إطاربني  
 والصمام احلابس الداخلي وقاعدته من      )جتاويف األنابيب، وسائل اإلغالق   ( تركيبات التفريغ اخلارجية     ىمحتو. عطب ألجزاء التشغيل  

  السطامية مبا يف ذلك الشفاه   ( وسائل امللء والتفريغ     وتؤمن. ) قص ِقطَعاستخدام  ب ،على سبيل املثال  (خطر اللي بفعل القوى اخلارجية      
  . قصدعن غريد فتحها  وأي أغطية واقية ض)أو السدادات امللولبة

 مبا ال يقل عن ،نقل الغازات املسيلة املربدة اللهوبةل املستخدمة ، وتفريغ يف الصهاريج النقالةملءكل فتحة تزود   ٢-٥-٤-٧-٦
 الغالف، والثانية صمام حابس،     إىل األوىل صمام حابس يقع أقرب ما ميكن عملياً          : مستقلة ومركبة على التوايل    إغالقثالث وسائل   

 الغالف من النوع السريع اإلغالق، الذي يغلق أوتوماتياً يف إىل األقرب إلغالقوتكون وسيلة ا. مكافئة أو وسيلة سطاميةلثالثة شفة   وا
تشغيل هـذه   أن يكون باإلمكان     أيضاً   وجيب. حالة احلركة غري املقصودة للصهريج النقال أثناء التعبئة أو التفريغ أو اإلحاطة بالنريان            

  .لتحكم من بعدالوسيلة با
 بوسيلتني ،نقل الغازات املسيلة املربدة غري اللهوبةل املستخدمة ، وتفريغ يف الصهاريج النقالةملءكل فتحة تزود   ٣-٥-٤-٧-٦

 إىل األوىل صمام حابس يقع أقرب ما ميكـن عمليـاً            ؛ومركبتني على التوايل  كل منهما عن األخرى      مستقلتني   ،غالقعلى األقل لإل  
  .مكافئة أو وسيلة سطاميةانية شفة الغالف، والث

 منتجات سائلة، يلزم توفري طريقة       فيها ميكن أن حتتجز  و األنابيب اليت ميكن إغالقها من الطرفني        ِقطع يف حالة   ٤-٥-٤-٧-٦
  .لتخفيف الضغط أوتوماتياً ملنع تكوين ضغط مفرط داخل األنابيب

  .بفتحة إلجراء الفحص ىل تزويدها إبتفريغ اهلواءالصهاريج املعزولة ال حتتاج   ٥-٥-٤-٧-٦
  .جتمع التركيبات اخلارجية معاً بقدر اإلمكان عملياً  ٦-٥-٤-٧-٦
  . على مجيع التوصيالت املركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منهابّينت  ٧-٥-٤-٧-٦
 التـشغيل    لتحمل ضغط مقدر ال يقل عن ضغط       غالق كل صمام حابس أو أية وسيلة أخرى لإل        يبىن و صممي  ٨-٥-٤-٧-٦

 مجيع الصمامات احلابسة امللولبة     إغالقويكون  .  مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل       ،األقصى املسموح به لوعاء الصهريج    
  .وتصمم مجيع الصمامات احلابسة حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد.  يف اجتاه حركة عقارب الساعةالدوارة اليدويةقبضة ال بتحريك

 الضغط، تزود وصالت السائل والبخار املؤدية إىل تلك الوحدة بصمام أقرب لتوليديف حالة استخدام وحدات   ٩-٥-٤-٧-٦
  .ما ميكن عملياً من الغالف ملنع فقدان احملتويات يف حالة حدوث عطب يف وحدة تزايد الضغط

بفعل سبب التمدد واالنكماش تصمم التوصيالت األنبوبية وتبىن وتركب حبيث ميكن جتنب خطر عطبها ب  ١٠- ٥- ٤- ٧- ٦
وملنع التسريب بسبب احلرارة، . وتصنع مجيع التوصيالت األنبوبية من مادة مناسبة. ، والصدمات واالهتزازات امليكانيكيةاحلرارة

وتقر الـسلطة   . ال تستخدم بني الغالف والوصلة املؤدية إىل أول صمام يف أي خمرج سوى أنابيب ووصالت فوالذية ملحومة                
  .وتلحم الوصالت األنبوبية األخرى عند االقتضاء. صة أو اهليئة املخوَّلة طريقة ربط الصمام هبذه التوصيلةاملخت
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.  حلاماً معدنياً قوياً بنفس القـدر     تلحم أو    والزنك، النحاسبسبيكة من   لحم الوصالت يف األنابيب النحاسية      ُت  ١١-٥-٤-٧-٦
 أسنانوال تقلل الوصالت من متانة األنابيب كما قد حيدث عند قطع . س٥٢٥º عن هبذه السبيكةوال تقل درجة انصهار مواد اللحام 

  .اللوالب
  . خبصائص وافية عند أدىن درجة حرارة تشغيل للصهريج النقالوتوابعهاتتميز مواد الصمامات   ١٢-٥-٤-٧-٦
ربعة أمثال ضـغط التـشغيل      أعن  ال يقل ضغط االنفجار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية             ١٣-٥-٤-٧-٦

ه الصهريج أثناء اخلدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى ـربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض ل أاألقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو       
  .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(
  وسائل ختفيف الضغط  ٦-٤-٧-٦
وتنفـتح  . لتخفيف الضغط من النوع احململ بنـابض      يزود كل وعاء صهريج بوسيلتني مستقلتني على األقل           ١-٦-٤-٧-٦

 يف ١١٠ بالكامل عند ضغط يعادل  به، وتفتح عند ضغط ال يقل عن ضغط التشغيل األقصى املسموحوسائل ختفيف الضغط أوتوماتياً
حتت الضغط الذي   ة   يف املائ  ١٠ ضغط ال يقل عن      عند هذه الوسائل بعد التفريغ      غلقوت. من ضغط التشغيل األقصى املسموح به     املائة  

 مبا ،وتكون وسائل ختفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية.  مجيع الضغوط األدىن من ذلك     عند وتظل مغلقة    ،يبدأ عنده التفريغ  
  .السائلر يف ذلك متّو

 ،ضافة إىل ذلك باإل،دروجني مزودةيلغازات املسيلة املربدة غري اللهوبة واهلنقل ا جيوز أن تكون أوعية صهاريج        ٢-٦-٤-٧-٦
  .٣-٧-٤-٧-٦و ٢-٧-٤-٧-٦ي ـاحململة بنابض على النحو املبني فختفيف الضغط بالتوازي مع وسائل مركّـبة بأقراص قصمة 

  . وتكوين أي ضغط زائد خطر، وتسرب الغاز، مواد غريبةةتصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي  ٣-٦-٤-٧-٦
  .اهليئة املخوَّلة وسائل ختفيف الضغط املستخدمةتعتمد السلطة املختصة أو   ٤-٦-٤-٧-٦
  ومعايرهتا وسائل ختفيف الضغطمعدل التصريف يف   ٧-٤-٧-٦
من العـزل يف صـهريج      يف املائة    ٢٠ أو فقدان    ،التفريغ يف صهريج معزول ب    تأثري تفريغ اهلواء  يف حالة فقدان      ١-٧-٤-٧-٦

 همبا في ( يتجاوز الضغط    ملنع أن  اًع جلميع وسائل ختفيف الضغط املركبة كافي      اجملممعدل التصريف   كون  ي، يتعني أن    صلبةمعزول مبواد   
  . من ضغط التشغيل األقصى املسموح به يف املائة١٢٠ داخل وعاء الصهريج )التراكم

ة  باستخدام األقراص القـصم    عدل امل ا ميكن بلوغ هذ   ،دروجنيييف حالة الغازات املسيلة املربدة غري اللهوبة واهل         ٢-٧-٤-٧-٦
  .يساوي ضغط اختبار وعاء الصهريجي وتنكسر األقراص القصمة عند ضغط امس. بالتوازي مع وسائل ختفيف الضغط املطلوبةاملركّبة 

 معدلكون  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 االختباراًفياجملمع جلميع وسائل ختفيف الضغط كاالتصريف 

  .)٦(املختصة  السلطةا تقرهمثبتة ملدونة تقنيةاملطلوب لوسائل ختفيف الضغط وفقاً التصريف  معدلسب حي  ٤-٧-٤-٧-٦

__________ 

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for انظر على سبيل املثـال   )٦(

Compressed Gases".  
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  وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط  ٨-٤-٧-٦
  :الضغط تتضمن ما يليتوضع عالمات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف   ١-٨-٤-٧-٦

   اليت يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛)بار أو كيلوباسكال(قيمة الضغط   )أ(
  ؛بنابضعند ضغط التصريف للوسائل احململة املسموح به التفاوت   )ب(
  درجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛  )ج(
  ؛)ث/٣م(ن اهلواء يف الثانية ـة مـر املكعبة القياسي املقـدر للوسيلة باألمتامعدل التصريف  )د(
ختفيف الضغط احململة بنابض واألقراص القصمة  باملليمترات        لوسيلة  للتصريف   مساحة املقطع العرضي    )ه(

  ؛)٢مم(املربعة 
  :وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن عملياً

  .الصلةذي اسم الصانع ورقم الكتالوج   )و(
  رقم  لتوحيد املقاييس  ةالدولي  املنظمة  على وسائل ختفيف الضغط وفقاً ملعيار      املبيَّنر   املقدَّ معدل التصريف دد  حي  ٢-٨-٤-٧-٦

ISO 4126-1:2004 واملعيار رقم ISO 4126-7:2004.  
  توصيالت وسائل ختفيف الضغط  ٩-٤-٧-٦
ر التصريف املطلوب بال عائق إىل وسيلة  مبروللسماح إىل وسائل ختفيف الضغط كافياً تيكون حجم التوصيال  ١-٩-٤-٧-٦

 الصهريج مـزوداً بوسـائل مزدوجـة        إذا كان ال يركب أي صمام حابس بني وعاء الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال             ف. األمان
ذا إأو  مفتوحة بإحكـام،    الصمامات احلابسة اليت ختدم وسائل التصريف العاملة بالفعل          وكانت ،ألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى    

وال يكون هناك . ٧-٤-٧-٦االشتراطات الواردة يف ب يضمن استمرار الوفاء بنظام إحكام فيما بينها الصمامات احلابسة متصلة كانت
 أو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من وعاء الصهريج إىل تلـك                 وسيلة تنفيس  يف أية فتحة تؤدي إىل       عائقأي  

 البخار أو  أن تصرف أو األنابيب اخلارجة من خمارج وسائل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها،ائل التنفيسوس وُيفترض يف. الوسيلة
  .التخفيف دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل ،السوائل يف اجلو

  موضع وسائل ختفيف الضغط  ١٠-٤-٧-٦
 املركز الطويل   إىليف أقرب ما ميكن عملياً      وء الصهريج    مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط يف قمة وعا        ُتجَعل  ١-١٠-٤-٧-٦

الوسـائل  هذه  وتكون ،الوعاءمن  تقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط يف حيز البخار ،امللء األقصىيف حالة  و. والعرضي للوعاء 
 البخار املنطلق بعيداً عـن الـصهريج        هيوجَّلة املربدة   لغازات املسيَّ يف حالة ا  و. مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق       

 املطلوبة  التصريفويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار شريطة أال خيفض ذلك من سعة.  الوعاءيالمسبطريقة جتعله ال 
  .التخفيفوسيلة يف 
 الوسـائل مـن      هذه ة وحلماي ، وسائل ختفيف الضغط   ملنع وصول األشخاص غري املخوَّلني إىل     تتخذ ترتيبات     ٢-١٠-٤-٧-٦

  .العطب يف حالة انقالب الصهريج النقال
   القياسأجهزة  ١١-٤-٧-٦
. أو أكثر مناسيب  ، فإنه يتعني أن يكون مزوداً جبهاز قياس         بالكتلة ملء الصهريج النقال     يتوخىما مل يكن      ١- ١١- ٤- ٧- ٦

 هشة أخرى إذا كانت تالمس مباشرة حمتويات        وال تستخدم أجهزة حتديد املنسوب الزجاجية أو أجهزة القياس املصنوعة من مواد           
  .وعاء الصهريج
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  .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
 يف هذا اجلانـب مـن       وتراعى. يكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل       تصمم الصهاريج النقالة وتبىن هب      ١-١٢-٤-٧-٦

ويسمح بتركيب مزالق أو أطر أو محاالت أو        . ١٣-٢-٤-٧-٦ وعامل األمان املبني يف      ،١٢-٢-٤-٧-٦وى املبينة يف    التصميم القُ 
  .تركيبات مماثلة أخرى

 ووسـائل رفـع     )خلإمثل احلماالت، واألطـر،     ( الصهريج   جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم    ُيفتَرض يف     ٢-١٢-٤-٧-٦
 رفع وتثبيت دائمـة علـى مجيـع    مرابطوتركب . الصهريج النقال وتثبيته أال يسبب إجهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء الصهريج           

 على الصهريج عنـد نقـط    ألواح التقوية املوجودةعلىيفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها         و ،الصهاريج النقالة 
  .التدعيم

  .تراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم واألطر  ٣-١٢-٤-٧-٦
دائماً  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 اليت ال يتجاوز      يناشب للروافع الشوك  وال يلزم وجود م   .  به بصفة دائمة   ثبتةمن هيكل احلماية أو م    
  :متراً شريطة ٣,٦٥طوهلا 

  ة؛يالشوك  وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات بصورة جيدة من خطر االصطدام بنِصال الرافعةمحاية  )أ(
  .صى للصهريج النقال عن نصف الطول األقالشوكيةأال تقل املسافة بني مراكز مناشب الروافع و  )ب(

ـ حت، ٣-٣-٢-٤عندما ال تكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل حسبما جاء يف       ٥-١٢-٤-٧-٦  أوعيـة الـصهاريج   ىم
 التركيبات اخلارجية حبيث يستبعد ىمحتو. ومعدات التشغيل من العطب الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب

  :وتتضمن أمثلة احلماية.  وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق تركيباتهانطالق حمتويات
استخدام قضبان طولية حلماية وعاء الصهريج مـن        وميكن حتقيقها ب  احلماية من تأثري الصدم اجلانيب،        )أ(

  اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛
 حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عـرب        قها باستخدام وميكن حتقي محاية الصهريج النقال من االنقالب،        )ب(

  ؛هيكل احلماية
  ؛إطار أو مصّدوميكن حتقيقها باستخدام احلماية من الصدم اخللفي،   )ج(
 تنطبق عليه مواصـفات  هيكلمحاية وعاء الصهريج من العطب بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام           )د(

  ؛ISO 1496-3:1995 ، رقم لتوحيد املقاييسةالدولياملنظمة معيار 
  .تفريغمحاية الصهريج النقال من تأثري الصدم أو االنقالب، باستخدام غالف عزل بال  )ه(

  اعتماد التصميم  ١٣-٤-٧-٦
د هذه  فيوت. تصدر السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها شهادة اعتماد ألي تصميم جديد لصهريج نقال                ١-١٣-٤-٧-٦

. ه ويستويف اشتراطات هذا الفـصل   ـ تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض املخصص ل       من قبل ل قد فحص    الشهادة بأن الصهريج النقا   
ويتعني أن تشري الشهادة إىل .  جمموعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صاحلة للمجموعة كلهاإنتاجوعند 

يلة املربدة املسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الـصهريج والغـالف ورقـم              تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، والغازات املس      
، أي العالمة املميزة لالسـتخدام يف       أراضيهاويتكون رقم االعتماد من العالمة املميزة أو عالمة الدولة اليت منح االعتماد يف              . االعتماد

وتـذكر يف الـشهادة أي      .  حركة املرور على الطرق، ورقم التسجيل       بشأن ١٩٦٨املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا لعام          



 

363 

وجيوز استخدام اعتماد التصميم العتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من النـوع              . ٢-١-٧-٦ ترتيبات بديلة وفقاً للفقرة   
  .لةاثدعائم ووسائل إغالق وملحقات ممبومزودة واحدة  وبالسمك نفسه باستخدام تقنيات صنع هنفس
  :يتضمن تقرير اختبار النموذج األويل، الذي يقدم للحصول على اعتماد التصميم املعلومات التالية على األقل  ٢-١٣-٤-٧-٦

-ISO 1496 ، رقـم  لتوحيد املقاييسةالدولياملنظمة  املنطبق، احملدد يف معيار إطار احلمايةنتائج اختبار   )أ(

  ؛3:1995
  ؛٣-١٤-٤-٧-٦ر الواردين يف نتائج الفحص األويل واالختباو  )ب(
  .حني ينطبق ١-١٤-٤-٧-٦نتائج اختبار الصدم الوارد يف و  )ج(

  الفحص واالختبار  ١٤-٤-٧-٦
ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سـالمة احلاويـات                   ١-١٤-٤-٧-٦
)CSC(  ،يف  املطلوبل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدم الطويل الدينامي            ، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤه     ١٩٧٢ 

  .٤١ الفرعدليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، 
 وبعد ذلـك  ،)البدئيانالفحص واالختبار ( قبل تشغيله للمرة األوىل    همعداتكل صهريج نقال و   يفحص وخيترب     ٢-١٤-٤-٧-٦

الفحـص  ( مع فحص واختبار دوريني وسـطيني        ) سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     (س سنوات   على فترات ال تتجاوز مخ    
وميكن تنفيذ الفحص واالختبار .  سنوات٥ يف منتصف الفترة بني الفحص واالختبار الدوريني كل )سنة ٢,٥واالختبار الدوريان كل 

ختبار استثنائيان بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبـار     وينفذ فحص وا  . هـ أشهر من التاريخ احملدد ل     ٣سنة خالل    ٢,٥ كل
  .٧-١٤-٤-٧-٦دوريني إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب 

 للصهريج النقال مراجعة خلصائص التصميم، وفحصاً داخليـاً وخارجيـاً           البدئيانيتضمن الفحص واالختبار      ٣-١٤-٤-٧-٦
 اختبارات   متسقا مع   نقلها فيه، واختباراً للضغط    توخىازات املسيلة املربدة امل    مع إيالء االعتبار الواجب للغ     ،للصهريج النقال وتركيباته  

 أو باستخدام سائل أو غاز آخر مبوافقـة         ،وميكن إجراء اختبار الضغط كاختبار هيدرويل     . ٢-٣-٤-٧-٦ الواردة يف الفقرة  الضغط  
 واختبار للتشغيل ملنع التسربل للمرة األوىل، جيرى أيضاً اختبار وقبل تشغيل الصهريج النقا. السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها

 على حدة، ختترب معاً بعـد التجميـع          كال ،وبعد إجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته       . السليم جلميع وسائل التشغيل   
 باستخدام   لفحص غري معطب   بار األويل  أثناء االخت  إلجهادات قصوى  مجيع اللحامات اليت تتعرض      ختضعو. لتسربا منعللتحقق من   

  .وال ينطبق ذلك على الغالف. طريقة أخرىب، أو يةفوق الصوتباملوجات التصوير باألشعة، أو 
 ،سنة فحصاً خارجياً للصهريج النقال وتركيباته ٢,٥ سنوات وكل ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل   ٤-١٤-٤-٧-٦

 واختباراً للتحقق من التشغيل السليم جلميع ،لتسربملنع ااملسيلة املربدة املتوخى نقلها فيه، واختباراً   مع إيالء االعتبار الواجب للغازات      
 يرتع الغالف والعزل احلراري أثناء      تفريغ اهلواء، ويف حالة الصهاريج غري املعزولة ب     . حني ينطبق  التفريغ جهازقراءة  و ،معدات التشغيل 

  .تقييم موثوقجراء  ولكن فقط بالقدر املطلوب إل، سنوات٥سنة وكل  ٢,٥ كل ةالدوري الفحوص واالختبارات
  .حذفت  ٥-١٤-٤-٧-٦
 ٥ يعبأ الصهريج النقال أو يعرض للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني كل               جيوز أن  ال  ٦-١٤-٤-٧-٦

 ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ انتـهاء          غري أنه . ٢-١٤-٤-٧-٦ طبقا ملا هو مطلوب يف الفقرة       سنة، ٢,٥ أو كل    سنوات
وباإلضافة إىل ذلك،   . صالحية آخر فحص واختبار خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار                

  :ميكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني يف احلاالت التالية
  ؛لءتفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو االختبار التايل قبل إعادة املبعد   )أ(



 

364 

فترة ال تتجاوز ستة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني، للـسماح               خالل  و  )ب(
طة ما مل توافق الـسل  ،لتخلص منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة بغرض ا بإعادة البضائع اخلطرة    
  .ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. املختصة على غري ذلك

 أو معطوبـة يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقـال مـساحات              ٧-١٤-٤-٧-٦
حـص واالختبـار    ويعتمـد مـدى الف    .  أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال          مظاهرمتآكلة، أو تسريب، أو     

ويتضمن على األقل عناصر الفحص واالختبار الدوريني       . االستثنائيني على حجم العطب أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال          
  .٤-١٤-٤-٧-٦سنة وفقاً للفقرة  ٢,٥كل 
و تآكـل أو    نقر أ أي  يكفل الفحص الداخلي أثناء الفحص واالختبار األوليني فحص وعاء الصهريج لكشف              ٨-١٤-٤-٧-٦

  .اللحامات أو أي مظاهر أخرى ميكن أن جتعل وعاء الصهريج غري مأمون للنقليف بري، أو انبعاجات أو تشوهات أو عيوب 
  :يكفل الفحص اخلارجي ما يلي  ٩-١٤-٤-٧-٦

، ايا واحلش حسبما ينطبق، التربيد   أو   الضغطوجهاَزي تنظيم    ، والصمامات ، اخلارجية نابيبفحص األ   )أ(
ي مظاهر أخرى، مبا يف ذلك التسريب، ميكن أن جتعـل           أكلة، أو عيوب، أو     آ مت مواضع ةلكشف أي 

   أو التفريغ أو النقل؛ملءالصهريج النقال غري مأمون لل
  ؛اياشاحلعدم وجود تسريب يف أي أغطية لفتحات الدخول أو والتأكد من   )ب(
  ؛سطامية أو شفة ذات شفة توصيلة ة أي أو الصواميل املفقودة أو السائبة علىشد الرباغيأو واستبدال   )ج(
تآكل أو تشوه أو عطب أو عيب ميكن        أي   وصمامات الطوارئ خالية من      أجهزةالتأكد من أن مجيع       )د(

احلابـسة  وللصمامات    اإلغالق من بعد   ألجهزةوالتأكد من التشغيل السليم     . أن مينع تشغيلها العادي   
  ذاتية اإلغالق؛ال

مـن اسـتيفائها     و ،ت املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسهولة قراءهتا       التأكد من وضوح العالما     )ه(
  شتراطات املنطبقة؛لال

  .قبولة والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مإطار احلماية،التأكد من أن حالة   )و(
ــة    ١٠-١٤-٤-٧-٦ ــارات املبين ــوص واالختب ــذ الفح   ٤-١٤-٤-٧-٦ و٣-١٤-٤-٧-٦ و١-١٤-٤-٧-٦ يفتنف
وعندما يكون  .  أو يشهد عليها خبري معتمد لدى السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها             ،٧-١٤-٤-٧-٦ و ٥-١٤-٤-٧-٦و

فحـص  يو.  ضغط االختبار على لوحة البيانات املثبتة على الصهريج النقال         إدراجاختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار، يتعني        
  . أو املعداتنابيبي تسريب يف وعاء الصهريج أو األالصهريج النقال وهو حتت الضغط لكشف أ

كون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهريج، خيـضع هـذا      تيف مجيع احلاالت اليت       ١١-١٤-٤-٧-٦
.  لبناء وعاء الصهريج   خدمةاملست ،وعية الضغط أل املدونة املعتمدة العمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها، مع مراعاة            
  .وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد انتهاء العمل

يحه حاكتشاف دليل على أي مظهر غري مأمون، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت يتم تـص                يف حالة     ١٢-١٤-٤-٧-٦
  . االختبارهوإعادة إجراء االختبار عليه واجتياز

  الماتوضع الع  ١٥-٤-٧-٦
توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بصورة دائمة على الصهريج النقال يف مكان                   ١-١٥-٤-٧-٦

 تثبيت اللوحة بصورة دائمـة علـى وعـاء    ، ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقالوإذا تعذّر،. ابارز يسهل الوصول إليه لفحصه   
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وتبني على اللوحة كحد أدىن املعلومـات  . وعية الضغط املدونة املعتمدة أل  قتضيها  تل املعلومات اليت    الوعاء على األق  ُيحمَّل  الصهريج،  
  .التالية بطريقة اخلتم أو بأي طريقة مماثلة أخرى

   عن املالكاملعلومات  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  `١`    

   عن الصنعاملعلومات   )ب(
  ؛بلد الصنع  `١`    
  سنة الصنع؛  `٢`    
  لصانع وعالمته التجارية؛اسم ا  `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
ل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف متتثالصهريج 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 
  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`    
  ؛ا صمم وعاء الصهريج بناء عليهيتالاملدوَّنة املعتمدة بشأن أوعية الضغط   `٦`    

  الضغوط  )د(
  ؛)٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط التشغيل األقصى املسموح به   `١`    
  ؛ )٢()كيلوباسكالالبار أو البوحدات (ضغط االختبار   `٢`    
  ؛)ةالشهر والسن(تاريخ االختبار البدئي للضغط   `٣`    
  عالمة تعرُّف هوية الشاهد على االختبار البدئي للضغط؛  `٤`    

   احلرارةدرجات  )ه(
  ؛٢)سº؟؟ (درجة احلرارة التصميمية الدنيا   `١`    

  املواد  ) و(
  املعيار املادي؛) مراجع(وعاء الصهريج ومرجع ) مواد(مادة   `١`    

__________ 

 .الوحدة املستخدمة تبني  )٢(
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  ؛٢)بالـمم(السمك املكافئ من الفوالذ املرجعي   `٢`    
  عةالس  )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(
  م الكامل للغاز املسيَّل املربَّد؛االس  `١`    
  ؛٢)باأليام أو الساعات(مدة االحتباس املرجعية   `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`    
  .عالمة تعرف هوية اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدته  `٣`    



 

367 

  مثال على ملء اللوحة البيانية:   ١-١٥-٤-٧-٦الشكل 
    رقم تسجيل املالك

  معلومات عن الصنع
    بلد الصنع
    سنة الصنع

    الصانع
    الرقم التسلسلي للصانع

  ملعلومات عن االعتمادا
    بلد االعتماد

 )إذا انطبق( ’AA‘    رقم اعتماد التصميم      اهليئة املخولة اعماد التصميم
    )رمز املدونة املعتمدة ألوعية الضغط(رمز تصميم الوعاء 

  الضغوط
 بار أو كيلوباسكال  ضغط التشغيل األقصى املسموح به

 بار أو كيلوباسكال  ضغط االختبار
   :ختم الشاهد  )السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  ريخ االختبار البدئي للضغطتا

    درجات احلرارة
  س°  درجة حرارة التصميم الدنيا 

  املواد
املعيـار  ) مراجع(الوعاء ومرجع   ) مواد(مادة  
  املادي

  

 مم  السمك املكافئ من الفوالذ املرجعي
  السعة

   لتر  س°٢٠سعة الصهريج املائية عند 
  لالعز

  )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  
     
     
     
     

   الدوريةالفحوص واالختبارات
  ختم الشاهد  تاريخ االختبار  نوع االختبار  ختم الشاهد  تاريخ االختبار نوع االختبار

    )سنة، أربعة/شهر، رقمان(      ) سنة، أربعة/شهر، رقمان(  
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 معدنية تثبت بإحكام على     تسجل املعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة              ٢-١٥-٤-٧-٦
  :الصهريج النقال

  لاسم املالك واملشّغ
  )ومتوسط أدىن درجة حرارة للحمولة(اسم الغاز املسيل املربد املنقول 

  كغ  ـــــــا املسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى
  كغ الوزن الفارغ ـــــــ

  )أو ساعة(يوم  زمن االحتباس الفعلي للغاز املنقول ـــــــ
  ٦-٢-٥-٢-٤جيه اخلاص بشأن الصهاريج النقالة، وفقاً ملا ورد يف التو

  .٥اجلزء   انظر أيضاًة، املنقولة املربدة املسيل)الغازات(خبصوص تعرف طبيعة الغاز   :مالحظة
عبارة ، تكتب على اللوحة البيانية اخلارجية البحارُعرض مصمماً ومعتمداً للمناولة يف الصهريج النقال كان ا ذإ  ٣-١٥-٤-٧-٦
  "OFFSHORE PORTABLE TANK" "صهريج نقال حبري"
اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الغاز املتعددة العناصر املستخدمة يف نقل الغازات غري                 ٥-٧-٦

  املربدة
  التعاريف  ١-٥-٧-٦

  :املقطعألغراض هذا   
   تعين األسطوانات أو األنابيب أو رزم األسطوانات؛العناصر
 يعين االختبار الذي يستخدم غازاً يعّرض العناصر ومعدات التشغيل يف حاوية الغاز املتعددة العناصر لضغط داخلي       نع التسرب اختبار م 

   يف املائة من ضغط االختبار؛ ٢٠فعال ال يقل عن 
  أو تفريغ العناصر؛/فتحات ملء وإىل  للتوصيليعين جمموعة من األنابيب والصمامات ب َعْشاملَ

   تعين جمموع الكتلة الفارغة حلاوية الغاز املتعددة العناصر وأثقل محل يرخص بنقله فيها؛مجالية القصوى املسموح هباالكتلة اإل
  تعين أجهزة القياس ووسائل امللء والتفريغ والتنفيس واألمان؛معدات التشغيل 
  .لعناصر تعين وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن ااملعدات اهليكلية

  االشتراطات العامة للتصميم والبناء  ٢-٥-٧-٦
وحتتوي على وسـائل تـوازن      .  دون نزع معداهتا اهليكلية    قابلة مللئها تكون حاوية الغازات املتعددة العناصر        ١-٢-٥-٧-٦

بىن بدعامات لتـوفر قاعـدة   وتصمم حاويات الغاز املتعددة العناصر وت . خارجة عن العناصر لتوفر السالمة اهليكلية يف املناولة والنقل        
 حـىت إمجـايل     حمّملة رفعها وهي    ه رفع حاوية الغاز املتعددة العناصر، مبا في       تفي بغرض  وتثبيترفع  مبرابط  مأمونة أثناء النقل، وتزود     

 لتـسهيل   توابـع  أو سنادات أو     مبزالق أو سفينة، وتزود     مركبة يف   حتميلهاوتصمم احلاوية حبيث ميكن     . كتلتها القصوى املسموح هبا   
  .املناولة امليكانيكية
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تصمم هذه احلاويات وتصنَّع وجتهز حبيث تتحمل كل األحوال اليت ستتعرض هلا أثناء ظروف املناولة والنقـل              ٢-٢-٥-٧-٦
  .ويأخذ التصميم يف االعتبار آثار األمحال الدينامية والكالل. العادية

وتكون كل عناصر حاوية الغاز . ٢-٦ وتبىن وختترب وفقاً للفصل تصنع عناصر احلاوية من الفوالذ غري امللحوم،  ٣-٢-٥-٧-٦
  . التصميميالنمطاملتعددة العناصر من نفس 

  :تستويف عناصر حاوية الغاز املتعددة العناصر وتركيباهتا واألنابيب املركبة فيها ما يلي  ٤-٢-٥-٧-٦
-ISO 11114  املعيـارين نظـر الغـازات، اخبصوص(أن تكون متوافقة مع املـواد املتوخى نقلهـا   )أ(

  ؛ ) اللذين وضعتهما املنظمة الدولية لتوحيد املقاييسISO 11114-2:2000 و1:1997
  .أو أن يكون قد متّ ختميلها بطريقة سليمة أو متت معادلتها بتفاعل كيميائي  )ب(

  .اينميكن أن يؤدي إىل عطب بالفعل الغلفإذ ، املختلفةيراعى جتنب تالمس املعادن   ٥-٢-٥-٧-٦
، تـأثرياً ضـاراً يف   توابـع يراعى أال تؤثر املواد الداخلة يف صنع احلاوية، مبا يف ذلك أية وسائل أو حشايا أو           ٦-٢-٥-٧-٦

  .الغازات املتوخى نقلها يف احلاوية املتعددة العناصر
ل االستاتية والدينامية   تصمم هذه احلاويات حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلها واألمحا             ٧-٢-٥-٧-٦

ويثبت التصميم أن تأثريات الكالل الذي يسببه . واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتوياهتا
  .تكرار حدوث هذه األمحال طوال العمر املتوقع للحاويات املتعددة العناصر للغازات قد أخذت يف االعتبار

تكون هذه احلاويات ووسائل تثبيتها، يف ظروف التحميل األقصى املسموح به، ذات قدرة علـى امتـصاص                 ٨-٢-٥-٧-٦
  : بصورة منفصلة فعلهاالقوى االستاتية التالية عند تطبيق

 يف التسارع النـاتج عـن       اًضعف الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا مضروب      : يف اجتاه السري    )أ(
(g)اجلاذبية 

  ؛)١(
عندما يكون اجتـاه    (قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا       : فقياً بزاوية قائمة على اجتاه السري     وأ  )ب(

 ةمضروب) السري غري حمدد بوضوح تكون القوى مساوية لضعف الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا            
(g)يف التسارع الناتج عن اجلاذبية 

  ؛)١(
إلمجالية القصوى املسموح هبا مضروبة يف التسارع الناتج عـن          قيمة الكتلة ا  : فوقوعمودياً إىل     )ج(

(g)اجلاذبية 
  ؛)١(

إمجايل احلمولة، مبا يف ذلـك      (ضعف قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا        : حتتوعمودياً إىل     )د(
(g)مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ) تأثري اجلاذبية

)١(.  
القيم املبينة  جهادلإل  تعّرضاذكورة أعاله، يراعى أال يتجاوز اإلجهاد يف أكثر نقاط العناصر القوى امل   فعل حتت  ٩-٢-٥-٧-٦

 يف املدونة التقنية أو املعيار التقين الذي تعترف به أو تعتمده السلطة املختصة يف               وإما ،١-٢-٢-٦إما يف املعايري ذات الصلة املبينة يف        
  . املعايري لتلكتكن العناصر قد صممت وبنيت واختربت وفقاً ، إذا مل )١-٣-٢-٦انظر (بلد االستخدام 

  : على النحو التايلووسائل التثبيتهيكل لل، يراعى عامل أمان ٨-٢-٥-٧-٦  يف القوى املذكورة فعلحتت  ١٠-٢-٥-٧-٦

__________ 

 .٢ث/م ٩,٨١ = gألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية   )١(
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 بالنسبة  ١,٥  قيمته  حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان     خضوعيف حالة أنواع الفوالذ اليت تتميز بنقطة          )أ(
  قاومة اخلضوع املضمونة؛ مل

 ١,٥  قيمتـه   حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان     خضوعأو يف حالة أنواع الفوالذ اليت ال تتميز بنقطة            )ب(
 يف املائـة يف حالـة أنـواع    ١ وبقيمـة   يف املائـة،   ٠,٢  بقيمـة  املـضمونة   لقوة الصمود  بالنسبة
  .األوستنييت  الفوالذ

   .تأريض كهربائي، أن تكون مهّيأة لنقل غازات هلوبةل ا كانت معدَّة، إذ هذه احلاوياتجيب يف  ١١-٢-٥-٧-٦
ز اإلجهـادات املوضـعية      اهليكل وتركُّ  من حيث تؤمن عناصر احلاوية بطريقة متنع احلركة غري املرغوب فيها            ١٢-٢-٥-٧-٦

  .الضارة
  معدات التشغيل  ٣-٥-٧-٦
قد يترتب على انطالق حمتويات وعـاء الـضغط أثنـاء           ل معدات التشغيل أو تصمم ملنع العطب الذي         تشكَّ  ١-٣-٥-٧-٦

وحني يسمح الربط بني هيكل احلماية والعناصر باحلركة النسبية بني اجملموعات الفرعيـة، تثبـت               . الظروف العادية للمناولة والنقل   
جتـاويف  (ت التفريغ   وحتمى املشاعب وتركيبا  . املشتغلةألجزاء  لاملعدات حبيث تسمح مبثل هذه احلركة دون احتمال حدوث عطب           

وتكون أنابيب املشعب املؤدية إىل الصمامات      . والصمامات احلابسة من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية       ) األنابيب، وسائل اإلغالق  
ويكون باإلمكان تأمني وسائل امللء . احلابسة مرنة مبا يكفي حلماية الصمامات واألنابيب من القص، أو إطالق حمتويات أوعية الضغط

  .وأي أغطية واقية ضد فتحها عن غري قصد)  أو السدادات امللولبة السطاميةمبا يف ذلك الشفاه(التفريغ و
 املندرجةويصمم مشعب الغازات املسيلة .  بصمام٣-٢يزود كل عنصر يزمع استخدامه يف نقل غازات الشعبة   ٢-٣-٥-٧-٦

 الشعبةويف حالة نقل غازات     . إغالقه بإحكام  بصمام ميكن    شعبوعزل امل  حبيث ميكن ملء العناصر كالً على حدة،         ٣-٢يف الشعبة   
  . كل منها معزول بصمام، لتر٣ ٠٠٠ إىل جمموعات ال تتجاوز  العناصر تقسم١-٢
يوضع يف فتحات ملء وتفريغ هذه احلاويات صمامان على التوايل يف موقع يسهل الوصول إليه على كل أنبوبة   ٣-٣-٥-٧-٦

 األنابيب اليت وِقطع. وميكن وصل وسائل امللء والتفريغ مبشعب. كون أحد الصمامات صماماً مانعاً لالرجتاعوجيوز أن ي. تفريغ وملء
 حاويـة   ويف.  ضغط زائد   فيها تكوني  أن  ملنع ، سائل، تزود بصمام لتخفيف الضغط     ُمنَتجأن حيبس فيها    وميكن أن تغلق من الناحيتني      

ويصمم كل صمام حابس أو . حة على الصمامات العازلة الرئيسية تبني اجتاهات إغالقهاالغازات املتعددة العناصر توضع عالمات واض
ويكون إغالق مجيع الصمامات احلابسة     . ضغط اختبار احلاوية أو أكثر    ل مثل   ١,٥وسيلة إغالق مماثلة ويبىن حبيث يتحمل ضغطاً يبلغ         

مفتوحة (أما الصمامات احلابسة األخرى فيبني بوضوح وضعها . ساعةيف اجتاه حركة عقارب ال الدوارة اليدويةقبضة ال بتحريكامللولبة 
وتستخدم املعـادن القابلـة   . وتصمم مجيع الصمامات احلابسة وتوضع حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد           . واجتاه إغالقها ) أو مغلقة 

  .والتوابعللسحب يف بناء الصمامات 
 ميكن جتنب خطر عطبها بسبب التمدد واالنكماش احلراريني،         تصمم توصيالت األنابيب وتبىن وتركب حبيث       ٤-٣-٥-٧-٦

وال تقل نقطة . وتلحم كل وصالت األنابيب بسبيكة من النحاس والزنك أو بربط معدين مكافئ. والصدمات واالهتزازات امليكانيكية
  . العناصروال يقل الضغط املقدر ملعدات التشغيل وللمشعب عن ثلثي ضغط اختبار. س٥٢٥ºانصهار اللحام عن 

  وسائل ختفيف الضغط  ٤-٥-٧-٦
) ١٠١٣رقم األمم املتحـدة     (ميكن تقسيم عناصر هذه احلاويات، اليت تستخدم يف نقل ثاين أكسيد الكربون               ١-٤-٥-٧-٦

وتزود كـل   .  بصمام ة كل منها معزول   ، لتر ٣ ٠٠٠، إىل جمموعات ال تتجاوز حجمها       )١٠٧٠رقم األمم املتحدة    (وأكسيد النتروز   
، عند طلب السلطة املختصة يف بلد غازات أخرىنقل وتزود احلاويات املخصصة ل. ة بوسيلة أو أكثر من وسائل ختفيف الضغطجمموع

  .السلطة املختصةهذه  بوسائل لتخفيف الضغط على النحو الذي حتدده االستخدام،
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بوسيلة أو أكثر   قابلة للعزل،    لحاويةل يزود كل عنصر أو جمموعة عناصر        ،حني تركب وسائل ختفيف الضغط      ٢-٤-٥-٧-٦
وتكون وسائل ختفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، مبا يف ذلك متّور السائل، وتصمم حبيث متنع دخول                  . لتخفيف الضغط 

  .أي مواد خارجية أو تسرب الغاز، أو تكون أي ضغط زائد خطر
 T50مسيلة غري مربدة معينـة حمـددة يف التوجيـه           ميكن تزويد هذه احلاويات اليت تستخدم يف نقل غازات            ٣-٤-٥-٧-٦

وما مل تكن حاوية الغاز .  بوسيلة لتخفيف الضغط حسبما تطلبه السلطة املختصة يف بلد االستخدام٦-٢-٥-٢-٤املنصوص عليه يف  
 فإنه يـتعني أن     ،حلمولة مصنوعة من مواد تتوافق مع ا       ُمقررة، املتعددة العناصر يف اخلدمة املكرسة هلا مزودة بوسيلة لتخفيف الضغط         

ُتجهَّز الفسحة الفاصلة بني القرص القـِصم       وجيوز أو   . ، يوضع قبل الوسيلة احملّملة بنابض     قرصاً قصماً  ختفيف الضغط    تتضمن وسيلة 
ويسمح هذا الترتيب بكشف متزق القرص أو الثقوب أو التـسريب           .  احململة بنابض مبقياس للضغط أو مؤشر دليلي مناسب        والوسيلة

 يف املائة على ضغط بدء      ١٠ويتمزق القرص القصم عند ضغط امسي يزيد بنسبة         . ي ميكن أن يسبب قصور وسيلة ختفيف الضغط       الذ
  .تفريغ وسيلة ختفيف الضغط احململة بنابض

تستخدم يف نقل غازات مـسيلة      واألغراض  العناصر اليت تكون أيضا متعددة      يف حالة حاويات الغاز املتعددة        ٤-٤-٥-٧-٦
مسموح تشغيل   للغاز الذي يتميز بأعلى ضغط       ١-٧-٣-٧-٦ تفتح وسائل ختفيف الضغط عند الضغط املبني يف          ،ة الضغط منخفض

  .بني الغازات اليت يسمح بنقلها يف حاوية الغاز املتعددة العناصرمن  ،به
  معدل تصريف وسائل ختفيف الضغط  ٥-٥-٧-٦
      يف حالة اإلحاطة الكاملة للنريان هبذه احلاويات كافياً حبيـث          يكون معدل التصريف اجملمع لوسائل التخفيف       ١-٥-٥-٧-٦

. من ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوسـيلة ختفيـف الـضغط    يف املائة) مبا يف ذلك التراكم(ال يتجاوز الضغط داخل العناصر    
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks forوتستخدم املعادلة الـواردة يف 

Compressed Gases"وجيوز أن تستخدم املعادلـة املبينـة يف   .  لتحديد إمجايل معدل التصريف األدىن يف نظام وسائل ختفيف الضغط
CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"لتـصريف   لتحديد معدل ا

لتـصريف يف   ل  املطلوب عدلكامل امل وجيـوز أن تستخدم وسائل لتخفيف الضغط حمملة بنابض لبلوغ          .  العناصر ىاملوصى به لفراد  
 حيدد معدل التصريف اجملمـع       الغاز املتعددة العناصر واملتعددة األغراض،     ويف حالة حاويات  . حالة الغازات املسيلة املنخفضة الضغط    

  . على أساس الغاز الذي يتطلب أعلى معدل تصريف من بني الغازات املسموح بنقلها يف احلاويةلوسائل ختفيف الضغط
حتديد املعدل اإلمجايل املطلوب لوسائل ختفيف الضغط املركبة على عناصر نقل الغازات املسيلة، تؤخذ يف               يف    ٢-٥-٥-٧-٦

 - CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 انظر على سبيل املثال(االعتبار اخلواص احلرارية الدينامية للغاز 

Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" للغازات املسيلة املنخفضة الضغط، و CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief 

Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"عة الضغط للغازات املسيلة املرتف.(  
  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(

باملليمترات حململة بنابض أو األقراص القصمة ختفيف الضغط الوسيلة للتصريف  ضيمساحة املقطع العر  )د(
  ).٢مم(املربعة 
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 املبني على وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض للغازات املسيلة املنخفضة الضغط  املقدَّرحيدد معدل التصريف  ٢-٦-٥-٧-٦
  .ISO 4126-7:2004   واملعيارISO 4126-1:2004  رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةوفقاً ملعيار

  توصيالت وسائل ختفيف الضغط  ٧-٥-٧-٦
بال عائق إىل وسـيلة  باملرور التصريف لدفيق يكون حجم التوصيالت لوسائل ختفيف الضغط كافياً مبا يسمح    ١-٧-٥-٧-٦

ويد بوسائل مزدوجـة ألغـراض       التز يف حالة وال يركب أي صمام حابس بني العنصر ووسائل ختفيف الضغط إال            . ختفيف الضغط 
، أو تكون الـصمامات     مفتوحة بإحكام  بالفعل    املستعملة  وتكون الصمامات احلابسة اليت ختدم الوسائل      ؛الصيانة أو ألغراض أخرى   

اء  حبيث تكون وسيلة واحدة على األقل من الوسائل املزدوجة يف وضع التشغيل باستمرار وقادرة على استيف                فيما بينها احلابسة متصلة   
وال يكون هناك أي عائق يف أية فتحة تؤدي إىل وسيلة تنفيس أو إىل وسيلة ختفيف ضـغط أو                   . ٥-٥-٧-٦االشتراطات الواردة يف    

وتكون للفتحات يف كل األنابيب والتجهيزات على األقل نفس جمال . خترج منها قد تقلل أو توقف التدفق من العنصر إىل هذه الوسيلة
خمرج وسيلة  جم   ألنابيب التصريف معادالً على األقل حل      االمسّيويكون احلجم   . فيف الضغط اليت تتصل هبا    التدفق يف داخل وسيلة خت    

 اخلارجة من وسائل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها، البخار أو السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن املنافسوتصرف . ختفيف الضغط
  .يفتسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسيلة التخف

  مواضع وسائل ختفيف الضغط  ٨-٥-٧-٦
يف حالة نقل الغازات املسيلة، تكون مجيع وسائل ختفيف الضغط متصلة حبيز البخار يف عناصر احلاوية حتـت                    ١-٨-٥-٧-٦

 ظروف امللء األقصى، وتكون الوسائل مرتبة، عند تركيبها، حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق إىل فوق ودون عوائق ملنع اصـطدام   
ويف حالة الغازات التلقائية االشتعال واملؤكسدة، يوجه الغاز املنطلق بعيداً          . الغاز أو السائل املنطلق باحلاوية أو بعناصرها أو بالعاملني        

ويسمح باستخدام وسائل واقية مقاومة للحرارة حترف تدفق الغـاز،          . عن عناصر احلاوية بطريقة ال جتعله يصطدم بالعناصر األخرى        
  . يقلل ذلك معدل التصريف املطلوب لوسيلة ختفيف الضغطشريطة أال

 الوسـائل مـن      هذه وسائل ختفيف الضغط، وحلماية    ملنع وصول األشخاص غري املخوَّلني إىل     تتخذ ترتيبات     ٢-٨-٥-٧-٦
  .العطب يف حالة انقالب احلاوية

  وسائل قياس السعة  ٩-٥-٧-٦
وال تستخدم مقاييس من الزجاج أو من       .  تزود مبقياس أو أكثر للسعة     حني يكون معتزماً ملء احلاوية بالكتلة،       ١-٩-٥-٧-٦

  .مواد هشة أخرى
  دعائم حاويات الغاز املتعددة العناصر، وأطر احلماية، ووسائل الرفع والتثبيت  ١٠-٥-٧-٦
ر يف هذا اجلانب    وتؤخذ يف االعتبا  . تصمم هذه احلاويات وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل             ١-١٠-٥-٧-٦

ويسمح بتركيب مزالق أو أطر أو محاالت       . ١٠-٢-٥-٧-٦، وعامل األمان املبني يف      ٨-٢-٥-٧-٦من التصميم القُوى املبينة يف      
  .أو تركيبات مماثلة أخرى

سائل وو) مثل احلماالت وهياكل احلماية، إخل    (يراعى أال يسبب جمموع اإلجهادات اليت حتدثها دعائم العناصر            ٢-١٠-٥-٧-٦
وال جيوز بأي حال أن تكون .  رفع وتثبيت دائمة على مجيع احلاوياتمرابطوتركب . رفع احلاوية وتثبيتها إجهاداً مفرطاً يف أي عنصر

  . التثبيت ملحومة بعناصر احلاويةمرابطالدعائم أو 
  .تراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم وهياكل احلماية  ٣-١٠-٥-٧-٦
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، حتمى عناصرها ومعـدات     ٣-٤-٢-٤عندما ال تكون هذه احلاويات حممية أثناء النقل حسبما هو مبني يف               ٤-١٠-٥-٧-٦
 انطـالق   مينعوحتمى التركيبات اخلارجية حبيث     . تشغيلها من العطب الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب             

  :وتتضمن أمثلة احلماية. ويوىل اهتمام خاص حلماية املشعب. اويةحمتويات عناصر احلاوية لدى الصدم أو انقالب احل
  احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، وميكن حتقيقها باستخدام قضبان طولية؛  )أ(
  احلماية؛ احلماية من االنقالب، وميكن حتقيقها باستخدام حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عرب هيكل  )ب(
  ؛إطاركن حتقيقها باستخدام مصد أو احلماية من الصدم اخللفي، ومي  )ج(
للحمايـة   محاية العناصر ومعدات التشغيل من العطب بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام هيكـل              )د(

  .ISO 1496-3:1995 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةتنطبق عليه مواصفات معيار
  اعتماد التصميم  ١١-٥-٧-٦
و اهليئة املخوَّلة من قبلها، شهادة اعتماد تصميم لكل تصميم جديد حلاويـة الغـاز               تصدر السلطة املختصة، أ     ١-١١-٥-٧-٦

وتفيد هذه الشهادة بأن احلاوية قد فحصت من قبل تلك السلطة، وأهنا مناسبة للغرض املخصصة لـه، وتـستويف                  . املتعددة العناصر 
وعند إنتاج جمموعـة مـن هـذه        . P200 وتوجيه التعبئة    ١-٤اشتراطات هذا الفصل، واألحكام اخلاصة بالغازات املبينة يف الفصل          

ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل،         . احلاويات بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة صاحلة للمجموعة كلها         
عتماد من العالمة املميزة أو عالمة البلـد        ويتكون رقم اال  . ومواد بناء املشعب، واملعايري اليت صنعت العناصر وفقاً هلا، ورقم االعتماد          

املانح لالعتماد، أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا بشأن حركة املرور على الطـرق لعـام               
 اعتماد التصميم العتمـاد     وجيوز استخدام . ٢-١-٧-٦وتذكر يف الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقاً للفقرة         . ، ورقم التسجيل  ١٩٦٨

 ومزودة  ، باستخدام نفس تقنيات الصنع    ،حاويات أصغر متعددة العناصر للغازات، مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالسمك نفسه            
 .بنفس الدعائم ووسائل اإلغالق وامللحقات األخرى

  :لتصميم املعلومات التالية على األقليتضمن تقرير اختبار النموذج األويل الذي يقدم للحصول على اعتماد ا  ٢-١١-٥-٧-٦
-ISO 1496 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولي املنظمةنتائج اختبار هيكل احلماية املنطبق، املبني يف معيار  )أ(

  ؛3:1995
  ؛٣-١٢-٥-٧-٦ونتائج الفحص واالختبار البدئيني املبينني يف   )ب(
  ؛١-١٢-٥-٧-٦ونتائج اختبار الصدم املبني يف   )ج(
  . للمعايري املنطبقةمتتثلمستندات الشهادة، اليت تثبت أن األسطوانات واألنابيب و  )د(

  الفحص واالختبار  ١٢-٥-٧-٦
ال تستخدم احلاويات املتعددة العناصر للغازات اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدوليـة بـشأن                   ١-١٢-٥-٧-٦

، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم الختبار الـصدم الطـويل               ، بصيغتها املعدلة  ١٩٧٢،  )CSC(سالمة احلاويات   
  .٤١ املقطعالدينامي املبني يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، 

الفحص واالختبار  (تفحص العناصر وبنود معدات كل حاوية من هذا النوع وختترب قبل تشغيلها للمرة األوىل                 ٢-١٢-٥-٧-٦
وجيـرى فحـص    ).  سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     ( وبعد ذلك تفحص على فترات ال تتجاوز مخس سنوات           ،)البدئيان

  .٥-١٢-٥-٧-٦واختبار استثنائيان، بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريني، إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب 
ائص التصميم، وفحصاً خارجياً للحاوية وتركيباهتا مع  للحاوية مراجعة خلصالبدئيانيتضمن الفحص واالختبار   ٣-١٢-٥-٧-٦

وميكن إجـراء   . P200ى كاختبارات الضغوط وفقاً لتوجيه التعبئة       ، واختباراً للضغط يؤدَّ   املقرر نقلها إيالء االعتبار الواجب للغازات     
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وقبـل  . ة أو اهليئة املخوَّلة من قبلـها      اختبار ضغط املشعب كاختبار هيدرويل أو باستخدام سائل أو غاز آخر مبوافقة السلطة املختص             
وبعد إجراء اختبار الـضغط علـى       . تشغيل احلاوية جيرى أيضاً اختبار ملنع التسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع معدات التشغيل            

  . على حدة ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من منع التسربالعناصر وتركيباهتا كال
    سنوات فحصاً خارجياً للهيكل والعناصر ومعـدات التـشغيل   ٥ختبار الدوريان كل    يتضمن الفحص واال    ٤- ١٢- ٥- ٧- ٦

     ووفقاً لألحكام املبينـة P200وختترب العناصر واألنابيب وفق املدد الدورية احملددة يف توجيه التعبئة         . ٦- ١٢- ٥- ٧- ٦وفقاً للفقرة   
  . على حدة ختضع معاً بعد التجميع الختبار منع التسربالكوبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر واملعدات . ٥- ١- ٢- ٦يف 
يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على حاوية الغاز املتعددة العناصـر مـساحات                 ٥-١٢-٥-٧-٦

االختبـار  ويتوقف مدى الفحـص و    .  أو متآكلة، أو تسريب، أو مظاهر أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة احلاوية               معطوبة
  .٦-١٢-٥-٧-٦ويتضمن على األقل الفحوص الواردة يف . االستثنائيني على حجم العطب أو التدهور الذي يظهر على احلاوية

  :يكفل الفحص ما يلي  ٦-١٢-٥-٧-٦
فحص العناصر خارجياً لكشف أي نقر أو تآكل أو بري أو خـدوش أو تـشوهات أو عيـوب يف                )أ(

   التسريب ميكن أن جتعل حاوية الغاز غري مأمونة للنقل؛اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل
 متآكلة أو عيوب أو أي مظاهر أخـرى         مواضعوفحص األنابيب والصمامات واحلشايا لكشف أي         )ب(

  مثل التسريب ميكن أن جتعل حاوية الغاز غري مأمونة للملء أو التفريغ أو النقل؛
  ؛سطاميةة أو السائبة على أية توصيلة ذات شفة أو شفة  أو الصواميل املفقودالرباغي شدواستبدال أو   )ج(
والتأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي عطب أو عيـب                 )د(

ميكن أن مينع تشغيلها العادي، والتأكد من التشغيل السليم لوسائل اإلغالق من بعـد والـصمامات                
  احلابسة الذاتية اإلغالق؛

التأكد من سهولة قراءة العالمات املطلوب بياهنا على حاوية الغاز ومـن اسـتيفائها لالشـتراطات     و  )ه(
  املنطبقة؛

  .والتأكد من أن حالة إطار احلماية والدعائم وترتيبات رفع احلاوية مقبولة  )و(
ــة يف    ٧-١٢-٥-٧-٦ ــارات املبين ــوص واالختب ــرى الفح    ٤-١٢-٥-٧-٦ و٣-١٢-٥-٧-٦ و١-١٢-٥-٧-٦جت
وعندما يكون اختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار يتعني         .  من السلطة املختصة   خموَّلة، أو تشهد عليها هيئة      ٥-١٢-٥-٧-٦و

وتفحص احلاوية وهي حتت الضغط لكـشف أي  . أن يكون ضغط االختبار مطابقاً ملا هو مبني على لوحة البيانات املثبتة على احلاوية   
  .نابيب أو املعداتتسريب يف عناصر احلاوية أو األ

عند اكتشاف دليل على أي مظهر غري مأمون ال تعاد حاوية الغاز إىل التشغيل حىت يتم تـصحيحه وجتتـاز                      ٨-١٢-٥-٧-٦
  .االختبارات والتحققات املنطبقة

  وضع العالمات  ١٣-٥-٧-٦
ورة دائمة على احلاويـة يف      توضع على كل حاوية غاز متعددة العناصر لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بص              ١-١٣-٥-٧-٦

 وتوضع العالمات على عناصر احلاوية وفقاً ملا ورد يف          . وال ُتثَبَّت هذه اللوحة على العناصر      .مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها     
  :وتبني على اللوحة املعلومات التالية كحد أدىن بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى. ٢-٦الفصل 

  عن املالكاملعلومات   )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  خر غري إثبات أن العبوةال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آ
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 
  بلد االعتماد؛  `٢`    
  اهليئة املخوَّلة اعتماد التصميم؛  `٣`    
  قم اعتماد التصميم؛ر  `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`    
  بار البدئي للضغط؛عالمة تعرُّف هوية الشاهد على االخت  `٣`    

   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`    

   واالختبارات الدوريةالفحوص  )ز(
  ؛) سنوات أو استثنائي٥كل (دوري نوع أحدث اختبار   `١`    
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   `٢`    
  .عالمة تعرف هوية اهليئة املخوَّلة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدته  `٣`    

__________ 

 .الوحدة املستخدمة تبني  )٢(
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  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      اهليئة املخولة اعماد التصميم

  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/الشهر، رقمان(     ) السنة، أربعة/الشهر، رقمان(  
            
            
            

  : املتعددة العناصر للغازات على احلاويةبإحكامتبني املعلومات التالية على لوحة معدنية تثبت   ٢-١٣-٥-٧-٦
  املشغِّلاسم 

  كتلة احلمولة القصوى املسموح هبا ـــــــ كغ
  س ـــــــ بوحدات بار١٥ºضغط التشغيل عند 

  ى املسموح هبا ـــــــ كغالكتلة اإلمجالية القصو
  الكتلة الفارغة ـــــــ كغ
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  ٨-٦الفصل 
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب

  تعاريف  ١-٨-٦
  : املقطعألغراض هذا   
قيعان مبا يف ذلك ال( صلبة حاوية سوائب مغلقة بالكامل تتكون من سقف وجدران جانبية وطرفية وأرضية هي حاوية السوائب املغلقة

.  أثناء النقلإغالقها ، املمكنويشمل املصطلح حاويات السوائب ذات السقف أو اجلدران اجلانبية أو الطرفية القابلة للفتح). القادوسية
وميكن أن جتهَّز حاويات السوائب املغلقة بفتحات تسمح بطرد األخبرة والغازات بالتهوية، وحتول يف ظروف النقل العادية دون فقـد                  

 املاء إىل داخلها؛رشيش يات الصلبة ونفاذ ماء املطر واحملتو

  . وتتضمن بطانات ووسائل مناولة مربوطة هبا ومعدات تشغيل٣ م١٥ هي حاوية مرنة ال تتجاوز سعتها حاوية السوائب املرنة
ران جانبية وطرفية   ، وجد )مبا يف ذلك القيعان القادوسية    (حاوية سوائب ذات سقف مفتوح وقاع صلب         هيحاوية السوائب املغطاة    
  .جامدة وغطاء غري صلب

  نطاق التطبيق واشتراطات عامة  ٢-٨-٦
تصمَّم وتبىن حاويات السوائب ومعداهتا التشغيلية وجتهيزاهتا اهليكلية حبيث تتحّمل، من غري أن تفقد حمتوياهتا،                 ١-٢-٨-٦

  .الضغط الداخلي للمحتويات وإجهادات املناولة والنقل العاديني
يكون نظام التفريغ بأكمله حممياً     أن   و ، يف الوضع املغلق    ممكنا د تركيب صمام تفريغ، جيب أن يكون تأمينه       عن  ٢-٢-٨-٦

أن  و،كون باإلمكان تأمينها ضد الفتح غري املقصودجب  أن يأما الصمامات املزودة بوسائل إغالق ذراعيه في.  كافيةمحاية من العطب
  .مباشرةن يكون الوضع املفتوح والوضع املغلق ظاهري

  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

علوم والتكنولوجيا، جيوز للسلطة املختصة أن تنظر يف استخدام ترتيبات بديلة ميكن أن مراعاة للتقدم احملرز يف ال  ٤-٢-٨-٦
  .توفّر مستوى أمان ال يقلّ عما تكفله اشتراطات هذا الفصل
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 BK1 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن املستخدمة كحاويات سوائب من النوع             ٣-٨-٦
 BK2أو 

  م والبناءاشتراطات التصمي  ١-٣-٨-٦
 تعترب االشتراطات العامة للتصميم والبناء يف هذا الفرع مستوفاة إذا استوفت حاوية السوائب اشتراطات معيار                ١-١-٣-٨-٦

: ٤ اجلـزء  - املواصفات واالختبـار  - ١حاويات الشحن من اجملموعة  "ISO 1496-4:1991 ، رقم لتوحيد املقاييسة الدولياملنظمة
  .وكانت احلاوية مانعة للتنخيل" ة الضغط للسوائب اجلافةاحلاويات غري املكيَّف

 ISO 1496-1:1990، رقـم   لتوحيـد املقـاييس  ة الدوليملعيار املنظمةحاوية الشحن املصمَّمة واملختربة وفقاً   ٢-١-٣-٨-٦
 مبعدات تشغيل، مبا يف     جتهَّز" حاويات الشحن لألغراض العامة   : ١ اجلزء   - واالختبار   املواصفات -١حاويات الشحن من اجملموعة     "

 االمتثال الشتراطات االختبـار     ، كما يلزم   الطويل الكبحذلك وصلتها حباوية الشحن، تكون مصمَّمة لتقوية اجلدران الطرفية وحتسني           
  .حسبما ينطبق، ISO 1496-4:1991، رقم  لتوحيد املقاييسة الدوليمعيار املنظمة املبّينة يف

وعندما تستخدم بطانة جلعل احلاوية مانعة للتنخيل تكـون         . لسوائب مانعة للتنخيل  جيب أن تكون حاويات ا      ٣-١-٣-٨-٦
كما تكون . وتكون متانة املادة املستخدمة للبطانة وتركيبها مناسبني لسعة احلاوية واالستخدام املقصود منها. مصنوعة من مادة مالئمة

. ات اليت ميكن أن تتعرَّض هلا يف ظروف املناولة والنقل العاديـة           وصالت البطانة ووسائل إغالقها قادرة على حتّمل الضغوط والصدم        
  .ويراعى يف حاويات السوائب املهوَّاة أال تشكل البطانة املستخدمة عائقاً لعملية تشغيل أدوات التهوية

لتعبئة اإلمجالية تكون معدات تشغيل حاويات السوائب املصمَّمة لتفريغ محولتها باإلمالة قادرة على حتّمل كتلة ا  ٤-١-٣-٨-٦
  .  املائلالوضعيف 
 سقف أو جدار جانيب أو طريف أو جزء حمّدد من السقف يزّود بوسائل إغالق جمّهـزة    كل ما ميكن سحبه من      ٥-١-٣-٨-٦

  .بأدوات تثبيت تصمَّم حبيث تظهر حالة اإلغالق ألي مراقب على مستوى األرض
  معدات التشغيل   ٢-٣-٨-٦
ويكـون  . ء والتفريغ وترّتب حبيث تكون حمميَّة من خطر اللّي أو العطب أثناء النقل واملناولة             تبىن وسائل املل    ١-٢-٣-٨-٦

  .ويكون وضع الفتح أو الغلق واجتاهه مبيناً بوضوح. باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريغ ضد فتحها عن غري قصد
  .ية السوائب وملئها وتفريغها الفتحات بشكل جيّنبها العطب أثناء تشغيل حاومغاليقترّتب   ٢-٢-٣-٨-٦
حيثما يلزم وجود هتوية، جتّهز حاويات السوائب بوسائل الستبدال اهلواء الداخلي، إما بواسطة احلمل الطبيعي،   ٣-٢-٣-٨-٦

ـ           . ، كاملراوح مثالً  نشطةعن طريق الفتحات مثالً، أو بواسطة عناصر         ة وتصمَّم التهوية ملنع تكّون ضغوط سلبية يف احلاويـة يف كاف
وتصّمم عناصر التهوية يف حاويات السوائب املستخدمة يف نقل املواد اللهوبة أو املواد الباعثة للغازات أو األخبرة اللهوبـة                   . األوقات

  .حبيث ال تشكل مصدراً لالشتعال
  الفحص واالختبار   ٣-٣-٨-٦
ب مبقتضى اشتراطات هذا الفرع،     ُتخترب حاويات الشحن اليت تستخدم وتتّم صيانتها وتؤهل كحاويات سوائ           ١-٣-٣-٨-٦

  . ، بصيغتها املعدلة١٩٧٢ (CSC)وُتعتمد طبقاً لالتفاقية الدولية لسالمة احلاويات 
تفحص حاويات الشحن اليت تستخدم وتؤهل كحاويات للسوائب بشكل دوري طبقاً لالتفاقيـة الدوليـة               و  ٢-٣-٣-٨-٦

  .، بصيغتها املعدلة١٩٧٢ (CSC)لسالمة احلاويات 
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  وضع العالمات  ٤-٣-٨-٦
األمان طبقاً لالتفاقية الدوليـة     وعتماد  االتوضع على حاويات الشحن املستخدمة كحاويات للسوائب لوحة           ١-٤-٣-٨-٦

  .، بصيغتها املعدلة١٩٧٢ (CSC)لسالمة احلاويات 
   حاويات الشحن غري BK2 وBK1 اشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب من النوع  ٤-٨-٦
 القواديس، وحاويات السوائب البحرية، وصناديق السوائب       املقطع هذا   يتناوهلاتشمل حاويات السوائب اليت       ١-٤-٨-٦

  .الكبرية، وهياكل املبادلة، واحلاويات احلوضية الشكل، واحلاويات األسطوانية، وُحجرات التحميل يف املركبات
يكفي لتحّمل الصدمات واإلجهادات اليت تواجهها      تصمم حاويات السوائب هذه وتبىن حبيث تكون قوية مبا            ٢-٤-٨-٦

  . النقلتبديل الشاحنات وطرائق، ما ينطبقعادة أثناء النقل مبا يف ذلك، حسب
تستويف املركبات االشتراطات اليت حتددها السلطة املختصة املسؤولة عن النقل الربي فيما يتعلق باملواد املـراد                  ٣-٤-٨-٦

  .لة لديهانقلها يف شكل سوائب وتكون مقبو
 الرمز الدال على حاويات السوائب املوافقةحاويات السوائب هذه ويتضمن مستند على  السلطة املختصة توافق  ٤-٤-٨-٦

  . ما ينطبق والشتراطات الفحص واالختبار، حسب٣-٢-٨-٦وفقاً للفقرة 
األحكـام  ب ه البطانة الوفـاء   ، جيب يف هذ   حيثما تدعو الضرورة إىل استخدام بطانة الحتجاز البضائع اخلطرة          ٥-٤-٨-٦

  .٣-١-٣-٨-٦الواردة يف 
   معتمـدة مـن قبـل الـسلطة املختـصة           BK(x)حاوية سـوائب    : "تظهر العبارة التالية على مستند النقل       ٦-٤-٨-٦
   "."... Bulk container BK(x) approved by the competent authority of  ل
  BK3 املرنة من النوع اويات السوائب وفحص واختبار حتصنيعاشتراطات 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
  .تسرب املياهجيب أن تكون حاويات السوائب املرنة مانعة ل  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(
  أال تسبب تأثرياً خطراً، مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة؛و  )ب(   
  .سرب البضائع اخلطرة اليت من شأهنا تشكيل خطر يف ظروف النقل العاديةأال تسمح بتو  )ج(  

  معدات التشغيل ووسائل املناولة  ٢-٥-٨-٦
ويكون باإلمكان تأمني وسائل    .  وسائل امللء والتفريغ حبيث تكون حمميَّة من العطب أثناء النقل واملناولة           تصنع  ١-٢-٥-٨-٦

  .امللء والتفريغ ضد فتحها عن غري قصد
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جيب أن تكون محاالت حاويات السوائب املرنة، إذا كانت مركبة، قادرة على حتمل الضغط والقوى الدينامية                  ٢-٢-٥-٨-٦
  .اليت ميكن أن تظهر يف ظروف املناولة والنقل العادية

  .جيب أن تكون وسائل املناولة قوية مبا يكفي لتحمل االستخدام املتكرر  ٣-٢-٥-٨-٦
  الفحص واالختبار  ٣-٥-٨-٦
 أن جيتاز بنجاح االختبارات املوصوفة يف هذا الفصل قبل حلاويات السوائب املرنةجيب يف كل منوذج تصميمي   ١-٣-٥-٨-٦

  .استخدامها
أو املواد اليت تصنع منها     حاوية السوائب املرنة    يغري تصميم   لنموذج التصميم   تكرر االختبارات بعد كل تعديل        ٢-٣-٥-٨-٦

  .أو طريقة تصنيعها
حـىت الـسعة    حاويات السوائب املرنـة     ومتأل  . جترى االختبارات على حاويات السوائب املرنة املعدة للنقل         ٣-٣-٥-٨-٦

مبواد حاويات السوائب املرنة 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 للمادة البديلة نفس اخلصائص . بأخرى إال إذا كان هذا سيبطل نتائج التجار

ويسمح باستخدام أوزان إضافية مثل األكيـاس اململـوءة         . اليت تتصف هبا املادة املقرر نقلها     ) الكتلة، حجم احلبيبات، إخل   (الفيزيائية  
  .شريطة أال توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبارحببيبات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية املطلوبة للطرد، 

 وختترب مبوجب برنامج للتأكد من اجلودة تقبله السلطة املختصة بغيـة ضـمان              حاويات السوائب املرنة  تصنع    ٤-٣-٥-٨-٦
  .الشتراطات املبينة يف هذا الفصلحاوية مصنعة منها لاستيفاء كل 

  اختبار السقوط  ٥-٣-٥-٨-٦
  تطبيقنطاق ال  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     
  :يكون السطح املستهدفو. يتم إسقاط حاوية السوائب املرنة على سطح مستهدف غري مرن وأفقي  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(  
  صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعطب بسبب االختبارات؛و  )ج(  
  . على السطحابكاملهحاوية السوائب املرنة سقط تن أن واسعاً مبا يكفي لضماو  )د(  

  .وعقب اإلسقاط، تعاد حاوية السوائب املرنة إىل الوضع القائم ملعاينتها    
  : مبوجبحيسب ارتفاع السقوط  ٤-٥-٣-٥-٨-٦

  . م٠,٨: `٣`جمموعة التعبئة     
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  :معايري اجتياز االختبار  ٥-٥-٣-٥-٨-٦
وحدوث تسرب طفيف بسبب االصطدام، من مواضع اإلغـالق أو          . تجيب أال حيدث فقد يف احملتويا       )أ(

، شريطة عدم حدوث مزيد من   البضائع السائبة  يف حاوية    ثقوب الغرز على سبيل املثال، ال يعترب قصوراً       
  ؛إىل الوضع القائماحلاوية إعادة التسرب بعد 

  . اإلنقاذ أو التصريف غري مأمون نقلها ألغراضحاوية السوائب السائلةعدم حدوث عطب جيعل   )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

  . توزيع احلمولة بشكل منتظمالقصوى، مع كتلتها اإلمجالية حاوية السوائب املرنة مبقدار ستة أمثالمتأل     
مخـس   األرض وتبقى يف هذا الوضع ملدة         بالطريقة املصممة لرفعها حىت ترتفع عن      حاوية السوائب املرنة  ترفع    ٣-٦-٣-٥-٨-٦

  .دقائق
 غري مأمونة    احلاوية  أو مرابط رفعها جيعل    حاوية السوائب املرنة  عدم حدوث عطب يف     : معايري اجتياز االختبار    ٤-٦-٣-٥-٨-٦
  .، وعدم حدوث فقد يف احملتويات النقل أو املناولةيف
  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 متأل     
على أي جزء من سطحها العلوي عن طريق رفع اجلزء اجلانيب إىل أبعد مسافة من           حاوية السوائب املرنة   تقلب  ٣-٧-٣-٥-٨-٦

  :ويكون السطح املستهدف. حافة اإلسقاط على سطح مستهدف غري مرن وأفقي
  وضخماً مبا يكفي لعدم حتركه؛متماسكاً   )أ(
   من العيوب املوضعية اليت ميكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛خالياًومنبسطاً و   )ب(
  صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعطب بسبب االختبارات؛و  )ج(
  . على السطحابكاملهحاوية السوائب املرنة سقط تاسعاً مبا يكفي لضمان أن وو  )د(

  :ويات السوائب املرنة على النحو التايلحيدد ارتفاع االنقالب جلميع حا  ٤-٧-٣-٥-٨-٦
  . م٠,٨: `٣`جمموعة التعبئة     

وحدوث تسرب طفيف بسبب االصـطدام، مـن        . جيب أال حيدث فقد يف احملتويات     : معايري اجتياز االختبار    ٥-٧-٣-٥-٨-٦
  .يطة عدم حدوث مزيد من التسرب، شرالسوائب املرنة يف حاوية مواضع اإلغالق أو ثقوب الغرز على سبيل املثال، ال يعترب قصوراً
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  اختبار االستقامة  ٨-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-٨-٣-٥-٨-٦

للنمـوذج  فه اختباراً    املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانب، بوص        حاويات السوائب املرنة  ينطبق على مجيع      
  .التصميمي

  اإلعداد لالختبار  ٢-٨-٣-٥-٨-٦
  . يف املائة من سعتها وحىت إمجايل كتلتها القصوى املسموح هبا٩٥عن  مبا ال يقل حاوية السوائب املرنةمتأل     

 األرض،  فـوق ثانية إىل وضع قـائم      / متر ٠,١ على جانبها، بسرعة ال تقل عن        السوائب امللقاة ترفع حاوية     ٣-٨-٣-٥-٨-٦
  . مرابط الرفعما ال يتجاوز نصف عددبواسطة 

 غري مأمونة    احلاوية  أو مرابط رفعها جيعل    حاوية السوائب املرنة  طب يف   عدم حدوث ع  : معايري اجتياز االختبار    ٤-٨-٣-٥-٨-٦
  .يف النقل أو املناولة

  التمزقاختبار   ٩-٣-٥-٨-٦
  نطاق التطبيق  ١-٩-٣-٥-٨-٦

  .للنموذج التصميميمجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختبارا ينطبق على     
  اإلعداد لالختبار  ٢-٩-٣-٥-٨-٦

  . املسموح هبا القصوىحىت كتلتها اإلمجاليةالسوائب املرنة حاوية متأل     
 مم يف حاوية السوائب املرنة وهي ملقاة على األرض، خيترق بالكامل مجيـع              ٣٠٠يتم إحداث حز طوله       ٣- ٩- ٣- ٥- ٨- ٦

منتـصف  ملرنة، يف السوائب ا احملور الرئيسي حلاوية    من   ٤٥ºويكون احلز بزاوية    .  أحد اجلوانب العريضة    احلاوية من  جدارطبقات  
حلمل مضاف موزع توزيعـاً     السوائب املرنة   ض حاوية   وبعد ذلك تعرَّ  . املسافة بني السطح السفلي واملستوى العلوي للمحتويات      

بعـد  و. عشرة دقيقة  هذه احلمولة ملدة ال تقل عن مخس         جيب اإلبقاء على  و. للعبوةالقصوى  اإلمجالية  منتظماً يعادل ضعف الكتلة     
ملدة املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانب، وتبقى على هذا الوضع السوائب املرنة حاوية من األرض  ترفع اإلضافية، إزالة احلمولة

  .عشرة دقيقةمخس 
  . يف املائة من طوله األصلي٢٥ال ميتد احلز ألكثر من : معايري اجتياز االختبار  ٤-٩-٣-٥-٨-٦
  اختبار التنضيد  ١٠-٣-٥-٨-٦
  تطبيقنطاق ال  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 اخلاصـة        أربعة أمثال  لقوة توضع على سطحها العلوي تعادل     تعرَّض حاوية السوائب املرنة       ٣-١٠-٣-٥-٨-٦

  . ساعة٢٤بالتصميم ملدة 
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  .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 املرنة ملستخدمي يصاغ تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التفاصيل التالية على األقل، ويتاح  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
 وما  سمكاد واملواد ووسائل اإلغالق وال    مثل األبع  (حلاوية السوائب املرنة  وصف النموذج التصميمي      -٦

  ؛)صور(أو صورة /و) إىل ذلك
  ؛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 جرى اختبارهـا     من أجل النقل  اليت أعدت   حاوية السوائب املرنة    يتضمن تقرير االختبار بيانات تفيد بأن         ٢-٤-٥-٨-٦

وتقدم نسخة مـن تقريـر      .  هذا الفصل وأن استخدام طرائق تعبئة أو مكونات أخرى قد يبطل صالحيتها            من املناسبة   لألحكاموفقاً  
   .االختبار للسلطة املختصة

  ع العالماتوض  ٥-٥-٨-٦
 مصنوعة ومعدة لالستخدام وفقاً هلذه الالئحة عالمات دائمة مقروءة          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. توضع يف مكان تسهل رؤيته

  ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات  )أ( 
 أو حاويات السوائب املرنة أو الصهريج يف أي غرض آخر غري إثبات أن العبوةهذا الرمز ال يستخدم 

 أو  ١- ٦ ذات الصلة الواردة يف الفصل    لالشتراطات    متتثل النقال أو حاويات الغاز املتعددة العناصر     
  .٨- ٦أو  ٧- ٦ أو ٦- ٦ أو ٥- ٦ أو ٣- ٦ أو ٢- ٦

  ؛BK3الرمز   )ب(
   :التعبئة اليت اعتمد هلا النموذج التصميمي) جمموعات(حرف كبري يشري إىل جمموعة   )ج(

 Z  فقط؛̀ ٣`  جملموعة التعبئة   
  ؛)آخر رقمني(شهر وسنة الصنع   )د(
 ص بتخصيص العالمة، ويعّبر عنها بالعالمة املميـزة للمركبـات ذات           املرخِّ احلروف الدالة على البلد      )ه(

   احملركات يف نظام املرور الدويل؛
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كما حتددها الـسلطة    السوائب املرنة   مز الصانع وغري ذلك من عالمات التعرف على حاوية          اسم أو ر    )و( 
  املختصة؛

  ؛ محل اختبار التنضيد بالكيلوغرام  )ز( 
  .الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا بالكيلوغرامات  )ح( 

بني كل عنصر بوضوح يتم الفصل و) ح(إىل ) أ( من  توضع العالمات وفقاً للتسلسل الوارد يف الفقرات الفرعية     
سافة وتعرض بطريقة تتيح سهولة التعرف على مجيـع         مبأو  مثالً  بشرطة مائلة    من عناصر العالمات املطلوبة يف هذه الفقرات الفرعية       

  .أجزاء العالمة
  مثال على العالمات  ٢-٥-٥-٨-٦

      BK3/Z/11 09  
      RUS/NTT/MK-14-10 
   56000/14000."  
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  سابعاجلزء ال

  عمليات النقلاألحكام املتعلقة ب
  متهيدية مالحظة

 أو  النقـل  طرائق مبختلف هذا اجلزء للسلطات الوطنية أو السلطات املختصة          يف تترك صياغة األحكام املفصلة     :مالحظة
وُيـدخل يف   . ل النق طرائق األحكام التنفيذية اليت تنطبق على مجيع        ١-٧الالئحة، يتضمن الفصل    هذه  وألغراض  . اإلقليميةالسلطات  
 قد تـضيفها الـسلطات      كل من طرائق النقل،   ، لتدرج فيه أحكام إضافية تنطبق على        وماًيستكمل عم  وإن مل     فصل إضايف،  احلسبان

  .اإلقليمية السلطات أو  النقلبطرائقالوطنية أو املختصة 


