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 اجلزء الرابع

 األحكام املتعلقة بالتعبئة والصهاريج
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 ١-٤الفصل 

 ∗)احلوسات(يطة للسوائب سيات الووااستخدام العبوات واحل

 وسات والعبوات الكبرية يف العبوات، مبا فيها احلاألحكام العامة لتعبئة البضائع اخلطرة ١-١-٤

 ٢-٦ والشعبة ٢تنطبق األحكام العامة الواردة يف هذا القسم فقط على عبوات بضائع الرتبة  :ملحوظة
، ويف توجيهات التعبئة املنطبقة )٧الرتبة  (٥-٩-١-٤، و)٢-٦الشعبة  (٢-٨-١-٤ على حنو ما ذُكر يف ٧والرتبة 

 "P650"و" P621" وP620" " ويف ٢للرتبة " P202"و" "P201يف توجيهـي التعبئــة  (٤-١-٤الواردة يف 
 ).٢-٦للشعبة " LP621" وIBC620""و

تكون قوية  اليت  تعبأ البضائع اخلطرة يف عبوات ذات نوعية جيدة، مبا يف ذلك احلوسات والعبوات الكبرية،           ١-١-١-٤
بني   فيما   عمليات تعقيب الشحن   يهاا ف، مب العادي النقل أثناء بقدر كاف لتحمل الصدمات وعمليات التحميل اليت حتدث         

اً   أو آلياًيدوي ملناولتها التحميل أو من عبوة شاملة      منصة  عملية نقل من    ة وكذلك أي،واملخازن بني وحدات النقل     و،وحدات النقل   
ون احتمال     دعند هتيئتها للنقل   حيول  وتغلق على حنو   ، احلوسات والعبوات الكبرية هاتصنع العبوات، مبا في و. يف وقت الحق

أي تسرب للمحتوى يف ظروف النقل العادية نتيجة لالهتزاز أو التغيريات يف درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط                     حدوث  
. إغالق العبوات، مبا فيها احلوسات والعبوات الكبرية، وفقاً للمعلومات اليت وفرها الصانع            وجيب  ). الناشئ من االرتفاع مثالً (

وتنطبق   . تصاق أي بقايا مواد خطرة باجلدار اخلارجي للعبوات واحلوسات والعبوات الكبرية أثناء النقل           وجيب احلرص على عدم ال 
 وعلى احلوسات والعبوات      تصنيعها  العبوات اجلديدة أو اليت ُيعاد استخدامها أو تكييفها أو             هذه األحكام، حسب االقتضاء، على   
 .الكبرية اجلديدة واليت ُيعاد استخدامها     

اليت تالمس البضائع اخلطرة احلوسات والعبوات الكبرية، أجزاء ، مبا يف ذلك تستويف أجزاء العبوات ٢-١-١-٤
 :بشكل مباشر ما يلي

  تلك البضائع اخلطرة؛فعلأال تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة ب )أ( 

 .تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرةعملية أال تسبب تأثرياً خطراً، مثل حفز و )ب( 

 . تزود هذه األجزاء ببطانة مناسبة أو ُتعاجل بطريقة مناسبة ذلكما يلزموحيث 

 مبا يف ذلك احلوسات والعبوات الكبرية ،ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، تكون كل عبوة ٣-١-١-٤
 بنجاح وفقاً  مطابقة لنموذج تصميمي جيتاز االختبارات-يف عبوات جممعة املوجودة  باستثناء العبوات الداخلية -

 .حسب االقتضاء، ٥-٦-٦ أو ٦-٥-٦ و أ٢-٣-٦أو  ٥-١-٦لالشتراطات املبينة يف 

 بسائل، مبا يف ذلك احلوسات والعبوات الكبرية، ُيترك يف العبوة فراغ قمي كاف ةعند ملء العبو ٤-١-١-٤
 أثناء النقل من ارتفاع يف لضمان عدم حدوث تسرب أو تشوه دائم يف العبوة نتيجة لتمدد السائل بسبب ما قد حيدث

 ،ومع ذلك. س°٥٥ عبوة بالكامل عند درجة ةمتأل السوائل أي وما مل ينص على اشتراطات حمددة، ال. درجة احلرارة
املائية عندما يكون متوسط سعتها  يف املائة من ٩٨يترك فراغ قمي كاف يف احلوسة لضمان أال تكون مملوءة ألكثر من 

 .س°٥٠درجة حرارة السائل 

                                                      

 . الوسيطة للسوائبيف النص لإلشارة إىل احلاويات) اجلمع حوسات(ُيستخدم لفظ حوسة  ∗ 
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يف حالة النقل بطريق اجلو، يتعني أن تكون العبوات اليت متأل بسوائل قادرة على حتمل فرق الضغط  ١-٤-١-١-٤
 .بدون حدوث تسرب على النحو املبني يف اللوائح الدولية للنقل اجلوي

و  العبوات الداخلية يف عبوة خارجية بطريقة حتول يف ظروف النقل العادية دون كسرها أتوضع ٥-١-١-٤
وتعبأ العبوات الداخلية اليت حتتوي سوائل حبيث تكون مغاليقها متجهة . ثقبها أو تسرب حمتوياهتا يف العبوة اخلارجية

ويف .  هبذه الالئحة٧-١-٢-٥واردة يف  وتوضع يف عبوات خارجية تتوافق مع عالمات اجتاه العبوات ال،إىل أعلى
بسهولة، مثل العبوات املصنوعة من الزجاج أو اخلزف أو الفخار حالة العبوات الداخلية املعرضة للكسر أو الثقب 

. احلجري أو بعض املواد البالستيكية، إخل، يلزم تأمني هذه العبوات يف العبوة اخلارجية باستخدام مواد توسيد مناسبة
 .وال يضعف أي تسرب للمحتويات بشكل ملحوظ اخلواص الوقائية ملادة التوسيد أو العبوة اخلارجية

 عبوة خارجية لعبوة جممعة أو عبوة كبرية مع أنواع خمتلفة من العبوات الداخلية، ختترب بنجاححيثما  ١-٥-١-١-٤
وباإلضافة إىل  .جيوز أيضا جتميع جمموعة من هذه العبوات الداخلية املختلفة يف تلك العبوة اخلارجية أو العبوة الكبرية

لداخلية دون إجراء مزيد من االختبارات على العبوة، شريطة توفري ذلك، يسمح باالختالفات التالية يف العبوات ا
 :مستوى مماثل ألداء العبوة

 : إذا استوفيت الشروط التاليةقلجيوز استخدام عبوات داخلية مساوية يف احلجم أو ذات حجم أ  )أ( 

: مثال(  مماثل للعبوات الداخلية املختربةمأن تكون العبوات الداخلية ذات تصمي `١`
 ؛) مستدير، مستطيل، إخل-لشكل ا

مقاومة للصدمات .) زجاج، بالستيك، معدن، إخل(أن توفر مادة صنع العبوات الداخلية  `٢`
 س متاثل أو تزيد على ما توفره العبوات الداخلية األصلية املختربة؛  وضغوط التكّد

 تصميم ت ذااليقهاكون مغتأن تكون للعبوات الداخلية فتحات مماثلة أو أصغر وأن  `٣`
 ؛)غطاء لوليب، غطاء احتكاكي، إخل: مثال(مماثل 

أن تستخدم مادة توسيد إضافية مللء الفراغات ومنع احلركة الشديدة للعبوات  `٤`
 الداخلية؛ و

 .أن يكون اجتاه العبوات الداخلية يف داخل العبوة اخلارجية مماثال للوضع يف العبوة املختربة  `٥`

ل من العبوات الداخلية اجملربة أو عبوات داخلية من أنواع بديلة حمددة يف  جيوز استخدام عدد قلي )ب( 
 .وملنع حترك مؤثر للعبوات الداخلية ) الفراغات(أعاله، شريطة إضافة مواد مللء الفراغ ) أ(

ال تعبأ البضائع اخلطرة يف عبوة خارجية واحدة أو يف عبوات كبرية مع بضائع خطرة أو بضائع  ٦-١-١-٤
 : كانت تتفاعل فيما بينها وتسبب ما يليأخرى إذا

  أون حرارة شديدة؛أو تكوُّ/االحتراق و )أ( 
  أوانبعاث غازات هلوبة أو مسية أو خانقة؛ )ب( 
 ن مواد أكالة؛ أوتكوُّ )ج( 
 .كيميائياً ثابتةن مواد غري تكوُّ )د( 
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 خمففة حمكمة حبيث ال ينخفض  العبوات اليت حتتوي مواد مرطبة أو)مغاليق (تكون وسائل إغالق ٧-١-١-٤
 .عن احلدود املفروضة أثناء النقل) املاء أو املذيب أو املادة املهدئة(تركيز السائل 

عندما يركب نظامان لإلغالق أو أكثر يف جمموعة من احلوسات، ينبغي أن يغلق أوالً نظام اإلغالق  ١-٧-١-١-٤
 .األقرب إىل املادة احملمولة

نتيجة ارتفاع درجة (بسبب انبعاث غاز من احملتويات ما ضغط يف عبوة ال تزايدحيثما ُيحتمل  ٨-١-١-٤
 شريطة أال يسبب الغاز املنطلق أي خطر بسبب ، بصمام تنفيسة أو احلوس جيوز تزويد العبوة،)احلرارة أو لسبب آخر

 .، على سبيل املثال لاللتهاب أو الكمية املنطلقةته أو قابليتهمسي

لضغط نتيجة التحلل الطبيعي يف الة تنفيس إذا كان ميكن حدوث زيادة خطرة وتزود العبوة بوسي 
 ارج يف ظروف النقل العاديةاخلمادة من  ةويصمم صمام التنفيس حبيث ال حيدث أي تسرب للسائل أو نفاذ ألي. للمواد

 . فيههانقليزمع  يف الوضع الذي  أو احلوسةعندما تكون العبوة

 يف تولدقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي ميكن أن يتتسم مب إال يف عبوات داخلية السوائل أتعبال  ١-٨-١-١-٤
 .ظروف النقل العادية

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

تكون العبوات اجلديدة أو املعاد تصنيعها أو املعاد استخدامها، مبا يف ذلك احلوسات والعبوات  ٩-١-١-٤
أو  ٥-١-٦ يف بينة قادرة على اجتياز االختبارات املاملصلحة أو املصانة بشكل روتيينأو العبوات اجملددة واحلوسات  الكبرية،

 وذلك لضمان ،فحص كل عبوة قبل ملئها وتسليمها للنقلتو. حسب االقتضاء، ٥-٦-٦ أو ٦-٥-٦ و أ٢-٣-٦
يوقف و.  من حيث سالمة أداء أي جهاز للخدمةةحوسوتفحص كل . خلوها من التآكل أو التلوث أو أي تلف آخر

 عبوة تظهر عليها عالمات ضعف املتانة باملقارنة مع النموذج التصميمي املعتمد، أو يتم جتديدها حبيث ةأياستخدام 
 حوسة تظهر عليها عالمات ضعف املتانة ةأيخدام يوقف استو .تكون قادرة على اجتياز اختبارات النموذج التصميمي

قارنة مع النموذج التصميمي املخترب، أو يتم إصالحها أو صيانتها بشكل روتيين حبيث تكون قادرة على اجتياز بامل
 .اختبارات النموذج التصميمي بنجاح

تكون ذات مقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي    اليت احلوسات، ها عبوات، مبا في الال تعبأ السوائل إال يف  ١٠-١-١-٤
 )د(١-٣-١-٦ يف بنياليت حتمل بيان ضغط االختبار اهلدرويل امل       واحلوسات  وال متأل العبوات   . النقل العادية    يف ظروف   ينشأ قد 
 : على التوايل إال بسائل يتسم ضغطه البخاري مبا يلي١-٢-٢-٥-٦و

أي (أال يتجاوز الضغط املانومتري الكلي يف العبوة أو احلوسة ثلثي ضغط االختبار املبني  )أ(
اري للمادة املعبأة مضافاً إليه الضغط اجلزئي للهواء أو الغازات اخلاملة األخرى، الضغط البخ

وحيدد هذا الضغط على أساس أقصى درجة . س°٥٥عند )  كيلوباسكال١٠٠مطروحاً منه 
 س؛ أو°١٥ ودرجة حرارة ملء ٤-١-١-٤ي ـملء وفقاً لألحكام املبينة ف

ى ـباع حاصل مجع ضغط االختبار املبني علس أقل من أربعة أس°٥٠عند  الضغط أن يكون )ب(
  كيلوباسكال؛ أو١٠٠العبوة و
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 س أقل من ثلثي حاصل مجع ضغط االختبار املبني على العبوة°٥٥عند  الضغط أن يكون )ج(
 . كيلوباسكال١٠٠و

 ضغطها البخاري   زيدنقل سوائل ي  غراض   املعدنية املعدة لنقل السوائل أل     وساتاحلال تسـتخدم    و 
 .س°٥٥عند )  بار١,٣(  كيلوباسكال١٣٠على يزيد أو ، س°٥٠عند )  بار١,١(لوباسكال  كي١١٠ على

 ،احلوسات مبا يف ذلك ،أمثلة لضغوط االختبار املطلوبة املبينة على العبوات
 )ج(١٠-١-١-٤يف  النحو الوارد حمسوبة على

) مانومتري(أدىن ضغط 
لالختبار حسبما هو 
 مبني على العبوة

 )اسكالبكيلو (

) مانومتري(ىن ضغط أد
مطلوب لالختبار املبني 

)ج(٤-٥-٥-١-٦يف 
 )كيلوباسكال     (

 الضغط البخاري

)Vp55 × ١,٥( 

- ١٠٠ 

 )كيلوباسكال(

 الضغط البخاري

Vp55 × ١,٥ 

 )كيلوباسكال(

 الضغط البخاري

Vp55 

 )كيلوباسكال(

جمموعة 
 االسم الرتبة التعبئة

رقم 
األمم 
 املتحدة

 ٢٠٥٦ رباعي هدرو فوران ٣ ��٢ ٧٠ ١٠٥ ٥ ١٠٠ ١٠٠

 ٢٢٤٧  ديكان-ع  ٣ ��٣ ١,٤ ٢,١ ٩٧,٩- ١٠٠ ١٠٠

 ١٥٩٣ ثنائي كلوروميثان ١-٦ ��٣ ١٦٤ ٢٤٦ ١٤٦ ١٤٦ ١٥٠

 ١١٥٥ أثري ثنائي إثيل ٣ ��١ ١٩٩ ٢٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ٢٥٠

 .ل العلمية من اجلداو(Vp55) س°٥٥  ميكن عادة احلصول على الضغط البخاري عند،للسوائل النقية :١ملحوظة 

فقط، األمر الذي يعين أن ضغط االختبار املبني ) ج(١٠-١-١-٤يشري اجلدول إىل استخدام  :٢ملحوظة 
 فإذا ما حدد ضغط االختبار ملادة.  كيلوباسكال١٠٠س مطروحا منه °٥٥  مثل الضغط البخاري عند١,٥يتجاوز 

 .ط اختبار مبني على العبوة أقل من ذلك يكون أدىن ضغفقد، )أ(٤-٥-٥-١-٦ ديكان مثالً وفقاً للفقرة -ع 

 . كيلوباسكال٢٥٠، حبالة األثري ثنائي إثيل، ٥-٥-٥-١-٦يبلغ أدىن ضغط مطلوب لالختبار مبوجب  :٣ملحوظة 

تعامل العبوات الفارغة، مبا يف ذلك احلوسات والعبوات الكبرية، اليت كانت حتتوي مادة خطرة بنفس    ١١-١-١-٤
 .هذه اللوائح للعبوة اململوءة ما مل تكن قد اختذت تدابري كافية إلزالة أي خطر   اليت تتطلبها عاملةامل

 وأن ،اختباراً مناسباً ملنع التسرب لنقل السوائل ١-٦على النحو املبني يف الفصل  عبوة ةجتتاز أي ١٢-١-١-٤
 :٣-٤-٥-١-٦تكون قادرة على الوفاء مبستوى االختبار املناسب املبني يف 

 دامها ألول مرة يف النقل؛قبل استخ )أ( 

 . أو جتديدها، قبل إعادة استخدامها يف النقل أية عبوةعيصنتبعد إعادة  )ب( 

وميكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة املركبة بدون .  العبواتمغاليقوال يلزم يف هذا االختبار تثبيت  
 ةجراء هذا االختبار على العبوات الداخلية يف العبووال يشترط إ. العبوة اخلارجية بشرط أال تتأثر بذلك نتائج االختبار

 . الكبريةةاجملمعة أو العبو

لعبوات، مبا يف ذلك احلوسات، املستخدمة لنقل مواد صلبة قد تصبح سائلة يف درجات حرارة ا ١٣-١-١-٤
 .لة أن تكون قادرة أيضاً على احتواء املادة يف احلالة السائيشترطيرجح أن تواجهها أثناء النقل، 
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ل أو يالتنخنع  أن متيشترط مواد املسحوقة أو احلبيبية،لعبوات، مبا يف ذلك احلوسات، املستخدمة للا ١٤-١-١-٤
 .تكون مزودة ببطانة

فيما يتعلق باالسطوانات والرباميل البالستيكية، واحلاويات الوسيطة البالستيكية اجلامدة واحلاويات  ١٥-١-١-٤
الداخلية البالستيكية، تكون الفترة املسموحة لنقل املواد اخلطرة مخس سنوات من تاريخ الوسيطة املركبة ذات األوعية 

صنع األوعية، ما مل تعتمد السلطة املختصة خالف ذلك، باستثناء احلالة اليت حتدد فيها فترة أقصر لالستخدام بسبب 
 .طبيعة املادة املنقولة

 كاسيد الفوقية العضويةاملتفجرات واملواد الذاتية التفاعل واأل ١٦-١-١-٤

ما مل يرد يف هذه الالئحة حكم حمدد خالف ذلك، تستويف العبوات، مبا فيها احلوسات والعبوات الكبرية      
، األحكام املنطبقة ٢-٥ واألكاسيد الفوقية العضوية بالشعبة ١-٤واملواد الذاتية التفاعل بالشعبة " ١الرتبة "املستخدمة لبضائع 
 ).`٢`جمموعة التعبئة (اليت تشكل خطورة متوسطة على جمموعة املواد 

 نقاذاستخدام عبوات اإل ١٧-١-١-٤

وكذلك أو غري املستوفية للشروط جيوز نقل عبوات البضائع اخلطرة التالفة أو املعيبة أو املسرَّبة،  ١-١٧-١-١-٤
وهذا ال مينع استخدام . ١١-١-٥-١-٦يف جاء ما ك خاصة إنقاذالبضائع اخلطرة املنسكبة أو املتسرِّبة بعبوات 

 .٢-١٧-١-١-٤عبوات أكرب حجماً من نوع مناسب ومستوى أداء مالئم بالشروط املبينة يف 

وعندما . ُتتخذ التدابري املناسبة ملنع احلركة املفرطة للعبوات التالفة أو املسرَّبة داخل عبوة اإلنقاذ ٢-١٧-١-١-٤
 .ن املواد املاصة حتول دون وجود سائل حر سوائل، توضع كمية كافية منقاذحتتوي عبوة اإل

 .تتخذ التدابري املناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطرة ٣-١٧-١-١-٤

 أحكام عامة إضافية الستخدام احلوسات ٢-١-٤

 أو لنقل مساحيق ،أو أقل) البوتقة املغلقة(س °٦٠عندما تستخدم احلوسات لنقل سوائل نقطة اشتعاهلا  ١-٢-١-٤
 .لكتروستايت خطرإ ينبغي اختاذ تدابري ملنع حدوث تفجري ،كوين غبار ينفجرعرضة لتم

بة، وفقا ملا البالستيك اجلامد أو مركّأو من  ية معدنوسة كل ح،حسبما يكون مناسبا، تفحص وختترب ٢-٢-١-٤
 :٥-٦-١-٥-٦  أو٤-٦-١-٥-٦ورد يف 

 ؛إدخاهلا اخلدمةقبل  )أ(

 مخس سنوات، حسب االقتضاء؛ وأنتني ونصف بعد ذلك، على فترات ال تتجاوز س )ب(

 .بعد اإلصالح أو إعادة التصنيع، قبل إعادة استخدامها يف النقل )ج(

 غري أنه جيوز نقل .دوريأو فحص احلوسة وال ُتقدَّم للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبار   ال ُتمأل و 
 وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد تاريخ ،دوريحوسة ُملئت قبل تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبار أو فحص 

وباإلضافة إىل ذلك، جيوز نقل حوسة بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبار . انتهاء صالحية آخر اختبار أو فحص دوري
 : التاليةأو فحص يف احلاالت
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قبل املطلوب  ، ألغراض إجراء االختبار أو الفحصهابعد تفريغ احلاوية، ولكن قبل تنظيف )أ(
 إعادة ملئها؛

ما مل تسمح السلطة املختصة بغري ذلك، لفترة ال تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء و )ب(
من أو بقاياها صالحية آخر اختبار أو فحص دوري بغرض السماح بإعادة البضائع اخلطرة 

عفاء يف اإلوُتدرج إشارة إىل هذا .  بطريقة سليمةمعاجلتهاأجل التخلص منها أو إعادة 
 .لنقلامستند 

دائماً أن جيب  يف املائة من حجم الغالف اخلارجي و٨٠ بنسبة 31HZ2ُتمأل احلوسات من النوع  ٣-٢-١-٤
 .تنقل يف وحدات نقل مغلقة

، أو امداجلبالستيك ال أو ،عدناملمصنوعة من وسة الصيانة الروتينية حلاحلالة اليت جترى فيها باستثناء  ٤-٢-١-٤
بشكل مستدمي وامسه أو رمزه املعتمد التابع هلا اسم الدولة تب يكالذي  ة احلاويبواسطة مالك، ة أو مرنةحوسة مركب

قريبا من عالمة ، جيب على الطرف الذي يقوم بعملية الصيانة الروتينية أن يضع عالمة ثابتة على احلوسة ى احلوسةعل
 :عليها ما يلي يبني لصانعاخلاصة بالنموذج التصميمي ل" األمم املتحدة"

 الصيانة الروتينية؛عملية اسم الدولة اليت متت فيها  )أ( 

 .واسم الطرف القائم بعملية الصيانة الروتينية أو رمزه املعتمد )ب( 

 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة ٣-١-٤

وهي . ٩ إىل ١طبقة على البضائع اخلطرة من الرتبة ن توجيهات التعبئة امل٤-١-٤ قسميف الترد  ١-٣-١-٤
 :االيت تنطبق عليهعبوات  حبسب نوع التنقسم إىل ثالثة أقسام فرعية

التوجيهات برمز   ذهيرمز هل للعبوات غري احلوسات والعبوات الكبرية،       ١-٤-١-٤القسم الفرعي  
 ؛"P"حلرف بدأ بارقمي يأجبدي 

 األحرفبدأ ب يرقمي  رمز أجبدي    ب التوجيهات ذهيرمـز هل  ،  وسـات للح ٢-٤-١-٤القسم الفرعي  
"IBC"؛ 

 ."LP" احلرفنييـبدأ ب قمير رمز أجبديبالتوجيهات  ذهيرمز هلالكبرية،  ٣-٤-١-٤القسم الفرعي  

، ٣-١-٤أو / و٢-١-٤ و١-١-٤ توجيهات التعبئة واألحكام العامة الواردة يف تنطبق ،وعموما 
 وأ ٧-١-٤ وأ ٦-١-٤ وأ ٥-١-٤ألقسام وقد يلزم أيضاً االمتثال لألحكام اخلاصة الواردة يف ا. حبسب االقتضاء

. معينةسلع واد أو مبوقد حتدد أحكام تعبئة خاصة يف توجيه التعبئة اخلاص . ، حبسب االقتضاء٩-١-٤ أو ٨-١-٤
 :األحرف التاليةبدأ بيرقمي برمز أجبدي يرمز هلا أيضا و

 "PP"  للعبوات غري احلوسات والعبوات الكبرية 
 "B"  احلوسات( سوائبللحاويات الوسيطة لل( 
 "L"  للعبوات الكبرية. 
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وال تنص . ٦طبقة الواردة يف اجلزء   نشتراطات املباالوما مل ُينص على خالف ذلك، تفي كل عبوة   
املادة تتوافق مع مادة    التأكد من أن ملستخدم عبوة بدون ال خيتار ا و،توجيهات التعبئة بوجه عام على توجيه بشأن توافق املواد  

 وعندما يكون مسموحاً باألوعية .)الفلوريدات ، ال تتناسب األوعية الزجاجية مع معظم على سبيل املثال (تارة  املخوةالعب
 . والفخار والفخار احلجريزفاستخدام العبوات املصنوعة من اخلبأيضاً سمح الزجاجية يف توجيه التعبئة، ي

لكل سلعة أو يت تستخدم هات التعبئة التوجيأو  قائمة البضائع اخلطرة توجيه يف ٨يبني العمود  ٢-٣-١-٤
 .طبقة على مواد أو سلع معينةن أحكام التعبئة اخلاصة امل٩ويبني العمود . مادة

وفيما يتعلق بالعبوات .  املقبولةيبني كل توجيه للتعبئة، حبسب االقتضاء، العبوات املفردة أو املركبة ٣-٣-١-٤
عند االقتضاء الكمية القصوى املسموح هبا يف كل تبني  و،لداخلية املقبولةالعبوات اخلارجية والعبوات اتبّين املركبة، 

 . القصوىسعة الكتلة الصافية القصوى وال١-٢-١  القسمدد يفحتو. عبوة داخلية أو خارجية

 :عرضة للتحول إىل سائل أثناء النقلمُتستخدم العبوات التالية عندما تكون املواد املنقولة ال  ٤-٣-١-٤

 العبوات 
 1G و1D :)براميل (اسطوانات 
 4H1 و4G و4F و4D و4C2 و4C1 :صناديق 
 5M2 و5M1 و5H4 و5H3 و5H2 و5H1 و5L3 و5L2 و5L1 :أكياس 
 6PD1 و6PC و6HD1 و6HG2 و6HG1 و6HD2 و6HC :عبوات مركبة 

 6PH1 و6PG2 و6PG1 و6PD2و

 العبوات الكبرية  
 )عبوة خارجية( 51H :بالستيك مرن 

 مجيع أنواع احلوسات؛ :`١`د املدرجة يف جمموعة التعبئة للموا: احلوسات 

 :`٣` و`٢`للمواد املدرجة يف جمموعيت التعبئة  
 11F و11D و11C  :خشب  
 11G :كرتون 
 13L3 و13L2 و13L1 و13H5 و13H4 و13H3 و13H2 و13H1 :مرنة 

 13M2 و13M1 و13L4و
 .21HZ2 و11HZ2 :مركبة 

 اخلارجية يف عبوة    اتعبئة يف هذا الفصل باستخدام نوع معني من العبو         توجيهات الت  سمحعندما ت  ٥-٣-١-٤
العبوات اليت حتمل نفس الرمز الكودي للعبوة ويليه        استخدام  ه ميكن أيضا     فإن ،)1A2؛  4Gعلى سبيل املثال    (مركبة  
نفس ب) 4GW أو   4GU  أو 4GVعلى سبيل املثال     (٦ وفقاً الشتراطات اجلزء     اًمبين" W"أو   "U " أو "V"احلرف  

على . وفقاً لتوجيهات التعبئة ذات الصلة    وطبقة على استخدام هذا النوع من العبوات اخلارجية         نالشروط واحلدود امل  
مىت كان هناك ترخيص    ميكن استخدامها   " 4GV"ة املبني عليها الرمز الكودي للعبوة       معسـبيل املثال، فإن العبوة اجمل     

االشتراطات الواردة يف توجيه التعبئة ذي الصلة فيما        الوفاء ب بشرط  ،  "4G" باستخدام عبوة مركبة مبيناً عليها الرمز     
 .يتعلق بأنواع العبوات الداخلية واحلدود الكمية
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 لسوائل واملواد الصلبةلتعبئة اأوعية الضغط  ٦-٣-١-٤

 :ما مل يرد خالف ذلك يف هذه الالئحة، يسمح باستخدام أوعية الضغط اليت تفي مبا يلي ١-٦-٣-١-٤

 ؛ أو٢-٦االشتراطات املنطبقة الواردة يف الفصل  )أ(

والصنع، والفحص، اليت يطبقها البلد       واالختبار، املعايري الوطنية أو الدولية بشأن التصميم، والبناء،     )ب(
 ،٣-٣-٢-٦ و٦-٣-١-٤الذي تصنع فيه أوعية الضغط، شريطة استيفاء األحكام الواردة يف        

الف املتفجرات واملواد غري الثابتة حراريا واألكاسيد الفوقية العضوية، واملواد الذاتية لنقل أية مادة سائلة أو صلبة خب
 ما مل يسمح بذلك(مادة مشعة  وأالتفاعل واملواد اليت ميكن أن يتولد فيها ضغط كبري نتيجة نشوء تفاعل كيميائي 

 ).٩-١-٤يف 

 .٣، اجلدول "P200"، توجيه التعبئة ١-٤-١-٤وال ينطبق هذا القسم الفرعي على املواد املذكورة يف 

يعتمد كل تصميم ألوعية الضغط من قبل السلطة املختصة لبلد الصنع أو على النحو املبني يف  ٢-٦-٣-١-٤
 .٢-٦الفصل 

 . ميغاباسكال٠,٦ما مل ينص على غري ذلك، نستخدم أوعية ضغط ال يقل ضغط اختبارها عن  ٣-٦-٣-١-٤

ذلك، ميكن تزويد أوعية الضغط بوسيلة طوارئ لتخفيف الضغط لتجنب ما مل ينص على غري  ٤-٦-٣-١-٤
 .انفجار الوعاء يف حالة امللء الزائد أو حوادث احلريق

وتصمم صمامات أوعية الضغط وتبىن حبيث تكون قادرة على مقاومة التلف دون انطالق احملتويات، أو تتم وقايتها من 
) أ(٨-١-٦-١-٤لضغط بدون تنبيه، وذلك بإحدى الطرائق املبينة يف التلف الذي قد يسبب انطالق حمتويات وعاء ا

  ).ه(إىل 

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

ويتضمن .  سنوات٥ة الضغط لفحص واختبار دوريني كل ما مل ينص على غري ذلك، ختضع أوعي ٦-٦-٣-١-٤
الفحص الدوري معاينة خارجية ومعاينة داخلية أو طريقة بديلة تعتمدها السلطة املختصة، واختبار ضغط أو اختبارا 

مثل إحكام الصمامات، أو (معادال فعاال غري متلف باالتفاق مع السلطة املختصة يشمل فحصا جلميع امللحقات 
وال تعبأ أوعية الضغط بعد تاريخ استحقاق ). الطوارئ لتخفيف الضغط، أو العناصر القابلة لالنصهارصمامات 

وتفي إصالحات أوعية الضغط باالشتراطات . فحصها واختبارها الدوريني، بيد أنه جيوز نقلها بعد انقضاء احلد الزمين
 .١١-١-٦-١-٤الواردة يف 

يقوم املسؤول عن امللء بفحص الوعاء، ويتأكد من أن الوعاء قبل عملية ملء وعاء الضغط،  ٧-٦-٣-١-٤
وتقفل صمامات اإلغالق بعد امللء وتظل مغلقة . مرخص به للمواد املقرر نقلها فيه، ومن الوفاء بأحكام هذه الالئحة

 .تجهيزاتويتحقق املرسل من عدم تسرب أي حمتويات من املغاليق وال. أثناء النقل
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 القابلة إلعادة ملئها، ال متأل مبادة غري تلك اليت ملئت هبا من قبل إال بعد إجراء أوعية الضغط ٨-٦-٣-١-٤
 .العمليات الضرورية لتغيري االستخدام

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

لنقل العبوات أو احلوسات غري املسموح باستخدامها صراحة يف توجيه التعبئة املنطبق تستخدم  ال ٧-٣-١-٤
 :يليالوفاء مبا صراحة من السلطة املختصة وشريطة ما مل تكن معتمدة مادة أو سلعة 

   هذا اجلزء؛الشتراطات العامة الواردة يفبا بديلةأن تفي العبوة ال )أ(

 إذا نص على ذلك توجيه السادساالشتراطات الواردة يف اجلزء بالعبوة البديلة في أن تو )ب(
  التعبئة الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة؛

أن ُتقرر السلطة املختصة أن العبوة البديلة توفر على األقل نفس مستوى السالمة كما لو و )ج(
 املبينة يف توجيه التعبئة اخلاص الوارد يف قائمة البضائع كانت املادة معبأة وفقاً للطريقة

 اخلطرة؛

 ما يدل على تضمنأن ترفق بكل شحنة أو مستند نقل صورة من موافقة السلطة املختصة تو )د(
 .العبوة البديلة قد اعتمدت أن السلطة املختصة

الالئحة التنظيمية هذه ء لتعديل جراإينبغي للسلطات املختصة اليت متنح هذه املوافقات أن تتخذ  :ملحوظة
 .اءض حسب االقتيف هذه املوافقات،النموذجية حبيث تدرج فيها األحكام املشمولة 

 ١السلع غري املعبأة خالف سلع الرتبة  ٨-٣-١-٤

ان ، وك٦-٦ أو ١-٦إذا تعذرت تعبئة السلع الضخمة واملكينة وفقاً الشتراطات أي من الفصلني  ١-٨-٣-١-٤
وتراعي السلطة . ز للسلطة املختصة أن توافق على نقلها هبذا الشكلاها فارغة وغري منظفة وغري معبأة، جبد من نقلال 

 :املختصة يف ذلك ما يلي

أن تكون السلع الضخمة واملكينة قوية مبا يكفي لتحمل الصدمات وعمليات التحميل اليت  )أ(
يما بني وحدات النقل، وبني حتدث أثناء النقل عادة، مبا يف ذلك عمليات تعقيب الشحن ف

وحدات النقل واملخازن، وكذلك أي عملية نقل من منصة التحميل ملناولتها يدوياً أو آلياً 
 يف وقت الحق؛

أن حيكم إغالق وسائل اإلغالق والفتحات حبيث ال ميكن فقدان احملتويات الذي ميكن أن  )ب(
لتغري درجة احلرارة أو الرطوبة أو حيدث يف ظروف النقل العادية نتيجة لالهتزاز أو نتيجة 

وجيب احلرص على عدم التصاق أي بقايا خطرة ). الناشئ من االرتفاع مثالً(الضغط 
 بالسطح اخلارجي للسلع الضخمة واملكينة؛

 :أن يراعى للسلع الضخمة واملكينة اليت تالمس البضائع اخلطرة مباشرة ما يلي )ج(
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 ة نتيجة لتالمسها مع البضائع اخلطرة؛أال تتأثر أو تضعف إىل درجة كبري `١`

أال تسبب أثراً خطراً، مثالً بأداء دور مساعد يف عملية تفاعل أو بالتفاعل مع  `٢`
 البضائع اخلطرة؛

أن يتم تستيف السلع الضخمة واملكينة احملتوية سوائل وأن يتم تأمينها لضمان عدم حدوث  )د(
 تسرُّب أو تشّوه دائم فيها أثناء النقل؛

) مفككة(أن يتم تثبيتها يف صناديق أو أقفاص أو وسائل مناولة أخرى حبيث ال تصبح سائبة   )ه(
 .يف ظروف النقل العادية

 ١-٨-٣-١-٤ختضع السلع غري املعبأة اليت توافق عليها السلطة املختصة وفقاً لألحكام الواردة يف  ٢-٨-٣-١-٤
مرسل هذه السلع إرسال نسخة من كفل باإلضافة إىل ذلك، أن يوجيب، . إلجراءات اإلرسال املبينة يف اجلزء اخلامس

 .موافقة السلطة املختصة مع السلع الضخمة واملكينة

 أو ت عسكرية أو آالات أو معدة مرنخزانات وقودكينة  املوأضخمة السلعة تضمن الجيوز أن ت :ملحوظة
 . الكميات احملدودةعتبة حتتوي بضائع خطرة تتجاوز اتمعد
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 ئمة توجيهات التعبئةقا ٤-١-٤

 )لكبريةاباستثناء احلوسات والعبوات (توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات  ١-٤-١-٤

P001  السوائل(توجيه التعبئة( P001 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ يفيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة 
 العبوات املركبة )٣-٣-١-٤نظر ا(الكتلة الصافية /السعة القصوى

`٣` جمموعة التعبئة `٢` جمموعة التعبئة `١`جمموعة التعبئة   العبوات الداخلية العبوات اخلارجية
 لترات ١٠ زجاج اسطوانات   

 لترا ٣٠ بالستيك (1A2)  فوالذ   كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 التر ٤٠ معدن (1B2)  ألومنيوم   كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (1N2)  معدن آخر   كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (1H2)  بالستيك   كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي  كغم١٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  )1G( كرتون   كغم٧٥  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

  صناديق   
  (4A)  فوالذ   كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (4B)لومنيوم   أ  كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (4C1, 4C2)طبيعي    خشب  كغم١٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  )4D() أبلكاش(   خشب رقائقي  كغم١٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (4F)) ُحبييب(  خشب معاد التكوين   كغم٧٥  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  )4G( كرتون    كغم٧٥  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (4H1)  بالستيك ممدد   كغم٦٠  كغم٦٠  كغم٦٠
  (4H2)  بالستيك جامد   كغم١٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

  تنكات   
  (3A2)  فوالذ   كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠
  (3B2)  ألومنيوم   كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠
  (3H2)  بالستيك   كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠

 العبوات املفردة
 )براميل (اسطوانات   

 )1A1(غطاء غري قابل للرتع بوالذ   ف اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠
 )1A2(غطاء قابل للرتع ب  فوالذ  )أ(اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠
 )1B1(غطاء غري قابل للرتع ب  ألومنيوم   اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠
 )1B2(غطاء قابل للرتع ب  ألومنيوم   )أ(اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠
 )1N1(غطاء غري قابل للرتع ب  معدن آخر  اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠
 )IN2(غطاء قابل للرتع ب  معدن آخر  )أ(اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠
 )1H1(غطاء غري قابل للرتع ب  بالستيك  اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠
 )1H2(غطاء قابل للرتع ب  بالستيك  )أ(اًلتر ٢٥٠ اًلتر ٤٥٠ اًلتر ٤٥٠

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

 )٣-٣-١-٤انظر (
 

جمموعة 
`٣` التعبئة

جمموعة 
`٢` التعبئة

جمموعة 
`١` التعبئة  )تابع(العبوات املفردة 

 تنكات   
 )3A1(غطاء غري قابل للرتع ب  فوالذ   لترا٦٠ را لت٦٠  لترا٦٠
 )3A2(غطاء قابل للرتع ب  فوالذ  )أ(ترا ل٦٠  لترا٦٠  لترا٦٠
 )3B1(غطاء غري قابل للرتع ب  ألومنيوم    لترا٦٠  لترا٦٠  لترا٦٠
 )3B2(غطاء قابل للرتع ب  ألومنيوم   )أ( لترا٦٠  لترا٦٠  لترا٦٠
 )3H1(غطاء غري قابل للرتع ب  بالستيك   لترا٦٠  لترا٦٠  لترا٦٠
 )3H2(غطاء قابل للرتع ب  بالستيك  )أ( لترا٦٠  لترا٦٠  لترا٦٠
 العبوات املركبة   

 )6HB1 و6HA1(أو األلومنيوم    أوعيـة بالستيك يف اسطوانات من الفوالذ اً لتر٢٥٠ اً لتر٢٥٠ اً لتر٢٥٠
)األبلكاش (ة بالستيك يف اسطوانات من الكرتون أو البالستيك أو اخلشب الرقائقي        أوعي   اً لتر١٢٠ اًً لتر٢٥٠ اًً لتر٢٥٠

)6HG16 وHH16 وHD1( 
 من الفوالذ أو األلومنيوم أو أوعيـة بالستيك  أوعية بالستيك فـي صناديق شحن أو صناديق    اً لتر٦٠  لترا٦٠ً  لترا٦٠ً

أو الكرتون أو البالستيك    ) األبلكاش (اخلشب الرقائقي    فـي صناديق مـن اخلشب أو  
 )6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2 (اجلامد 

األلومنيوم أو الكرتون أو اخلشب الرقائقي     أوعيــة زجاجية يف اسطوانات من الفوالذ أو     لترا٦٠ً  لترا٦٠  لترا٦٠
 أو 6PG1 أو 6PB1 أو6PA1 (البالستيك اجلامد أو البالستيك املمدد    أو) األبلكاش (

6PD1 6 أوPH1 (         يف أو يف صناديق من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلشب أو الكرتون أو
 )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2 (اخلوص سالل من  
 .٦-٣-١-٤ شريطة الوفاء باالشتراطات العامة يف أوعية الضغطميكن استخدام   

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP1 أو اتلتر ٥ بكميات ��٣ و��٢ التعبئة عيت، العبوات للمواد من جممو ١٨٦٦ و١٢٦٣ و١٢١٠ و١١٣٣ املتحـدة يف حالة أرقام األمم 

 : لدى نقلها١-٦ي الفصل  ـأقل للعبوات املعدنية أو البالستيكية، ال يشترط اجتيازها اختبارات األداء الواردة ف         
شحن مثل العبوات املفردة املوضوعة أو املستفة واملثبتة بالتحزمي  باستخدام ألواح التحميل أو صناديق التحميل أو وحدات ال  )أ( 

وفيما يتعلق بالنقل البحري .  أو غري ذلك من الوسائل املالئمة أللواح التحميل  بسيور، أو بأغطية ُتفرش أو قابلة للشد والتمدد 
 دات شحن مغلقة؛ تكون ألواح التحميل وصناديق التحميل أو وحدات الشحن معبأة وممسوكة بإحكام يف وح   

 . كغم٤٠كعبوة داخلية لعبوة مركبة ذات كتلة صافية قصوى  )ب( 
PP2  ١-٦ لترا وال تفي بأحكام الفصل ٢٥٠ ذات سعة قصوى ، ميكن استخدام براميل خشبية٣٠٦٥يف حالة رقم األمم املتحدة. 
PP4  ٢`التعبئة ، تستويف العبوات مستوى األداء جملموعة ١٧٧٤يف حالة رقم األمم املتحدة`. 
PP5  كما ال . ، تصنع العبوات حبيث ال يكون االنفجار ممكناً بسبب زيادة الضغط الداخلي١٢٠٤يف حالة رقم األمم املتحدة

 .اسطوانات الغازات وأوعية الغازات هلذه املوادتستخدم 
PP6  رات لت٥، يكون صايف الكمية القصوى للعبوة ٣٢٤٨ و١٨٥١ األمم املتحدة رقمييف حالة. 

PP10  تكون العبوة قابلة للتنفيس`٢`، جمموعة التعبئة ١٧٩١يف حالة رقم األمم املتحدة ،. 
PP31  تكون العبوات مغلقة بإحكام١١٣١يف حالة رقم األمم املتحدة ،. 
PP33             كغم  ٧٥ن احلد األقصى لكتلتها الكلية                  ، ال يسمح إال بالعبوات املركبة اليت يكو                    `٢`و` ١`، جمموعيت التعبئة         ١٣٠٨يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP81  املائة، ويف  يف ٨٥ يف املائة وال تقل عن ٦٠، حيث تزيد نسبة محض اهلدروفلوريك على ١٧٩٠يف حالة رقم األمم املتحدة

هبا الستخدام   يف املائة، تكون املدة املسموح ٥٥على ) ماء النار(، حيث تزيد نسبة محض النتريك ٢٠٣١حالة رقم األمم املتحدة 
 .االسطوانات والتنكات املصنوعة من البالستيك كعبوات مفردة سنتني من تاريخ صنعها      

 .ثانية/٢ مم٢٠٠ال يسمح إال باملواد اليت تكون لزوجتها أكثر من  )أ(
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P002  مواد صلبة(توجيه التعبئة( P002 

 :٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة يف 
)٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى   العبوات املركبة

جمموعة 
`٣`التعبئة 

جمموعة 
`٢`التعبئة 

 جمموعة
 العبوات الداخلية العبوات اخلارجية `١` التعبئة

  اسطوانات   
كغم١٠ زجاج (1A2)  فوالذ   كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
كغم٥٠ )أ(بالستيك (IB2)وم    ألومني  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
كغم٥٠  معدن (1N2)  معدن آخر   كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
غمك٥٠ )ج)(ب)(أ(ورق (1H2)  بالستيك   كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
كغم٥٠ )ج)(ب)(أ(كرتون (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  (1G)  كرتون   كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

  صناديق   
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠

  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠

  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠

  كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

 (4A)  فوالذ 
 (4B)  ألومنيوم  

 (4C1)  خشب طبيعي 
 )4C2(خشب طبيعي ذو جدران مانعة للتنخيل    كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 (4D)) أبلكاش(   خشب رقائقي  كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 )4F() ُحبييب(   خشب معاد التكوين  كغم١٢٥ غم ك٤٠٠  كغم٤٠٠
 (4G)  كرتون   كغم١٢٥  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 (4H1)  بالستيك ممدد   كغم٦٠  كغم٦٠  كغم٦٠
 (4H2)  بالستيك جامد   كغم٢٥٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

 تنكات   

 (3A2)  فوالذ   كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠
 (3B2)منيوم    ألو  كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠

 ون هذه العـبوات  ـتك )أ(
 .للتنخيلالداخلية مانعة 

ال تستخدم هذه العبوات     )ب(
تكون  الداخلـية عـندما   

 للتحول املنقولة قابلة  املواد
انظر  ( سائل أثناء النقل   إىل
٤-٣-١-٤.( 

 واتــدم العب ـال تستخ  )ج(
 نـالداخلـية املكونة م   

كـرتون للمواد    أو   رقو
 `١` التعبئةمن جمموعة

  )3H2(  بالستيك   كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠
 العبوات املفردة

 اسطوانات   
1A2)   أو(1A1فوالذ      كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

 )د(

 )د()1B2 أو 1B1(ألومنيوم       كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 )د()1N2 أو 1N1(م معدن، آخر خبالف الفوالذ، أو األلومنيو     كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 )د()1H2 أو 1H1(بالستيك      كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
(1G)كرتون      كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

 )ه (
(1D)) أبلكاش( خشب رقائقي     كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

 )ه (
 تنكات   

 )د()3A2 أو 3A1(فوالذ      كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠
 )د()3B2 أو 3B1(ألومنيوم      كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠
 )د()3H2 أو 3H1(بالستيك      كغم١٢٠  كغم١٢٠  كغم١٢٠

 .)٤-٣-١-٤انظر  (تتحول إىل سائل أثناء النقلجمموعة التعبئة األوىل اليت قد تستخدم هذه العبوات ملواد ال  )د( 
 .)٤-٣-١-٤انظر  ( سائل أثناء النقلال تستخدم هذه العبوات عندما تكون املواد املنقولة قابلة للتحول إىل  )ه( 
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P002  تابع() مواد صلبة(توجيه التعبئة( P002 

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

`٣`التعبئة 
جمموعة 

`٢`التعبئة 
 جمموعة

 )تابع(العبوات املفردة  `١` عبئةتال

 صناديق   
 )ه ()4A(  فوالذ غري مسموح هبا  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
(4B)  ألومنيوم   غري مسموح هبا  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

 )ه (
(4C1)  خشب طبيعي  غري مسموح هبا  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

 )ه (

(4D)) أبلكاش(   خشب رقائقي غري مسموح هبا  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 )ه (

 )ه ()4F() ُحبييب(   خشب معاد التكوين غري مسموح هبا  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠

(4C2)  خشب طبيعي مع جدران مانعة للتنخيل   مسموح هباغري  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 )ه (

(4G)  كرتون  غري مسموح هبا  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
 )ه (

(4H2)  بالستيك جامد  غري مسموح هبا  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
  )ه(

 أكياس   
(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)  أكياس  غري مسموح هبا  كغم٥٠  كغم٥٠

 )ه (
 :العبوات املركبة   

أو األلومنيوم أو اخلشب الرقائقي          أوعية بالستيك يف اسطوانات من الفوالذ       كغم٤٠٠  كغم٤٠٠  كغم٤٠٠
6HG1 أو 6HB1 أو 6HA1ك أو البالستي     أو الكرتون  ) األبلكاش (

أو  )ه (
6HD1

 )6HH1 أو )ه (
م أو  أو صناديق من الفوالذ أو األلومنيونأوعية بالستيك يف صناديق شح  كغم٧٥  كغم٧٥  كغم٧٥

أو صناديق من الكرتون أو  ) أبلكاش( صناديق خشبية أو صناديق خشب رقائقي
6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2 (صناديق من البالستيك اجلامد  

 أو )ه (
6HG2

 )6HH2 أو )ه (
 أو األلومنيوم أو اخلشب الرقائقي ي اسطوانات من الفوالذ  ـ أوعية زجاجية ف  كغم٧٥  كغم٧٥  كغم٧٥

6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(و الكرتون أ) األبلكاش(
6PG1( أو )ه (

أو  )ه (
الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلشب أو الكرتون أو يف سالل من يف صناديق من 
6PD2( أو )ه ( 6PG2 أو6PC أو 6PB2 أو 6PA2 :قضبان الشجر

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

 ) 6PH2 أو)ه (

 .)٤-٣-١-٤انظر  ( النقلأثناء هذه العبوات عندما تكون املواد املنقولة قابلة للتحول إىل سائل   ال تستخدم )ه ( 
 .٦-٣-١-٤ شريطة الوفاء باالشتراطات العامة يف أوعية الضغطميكن استخدام   

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP6  كغم٥ ، تكون الكمية القصوى الصافية للعبوة٣٢٤٩يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP7     غري معبأ على ألواح حتميل، مغلفاً بطبقة من البالستيك ومثبتاً بوسائل مناسبة،               هميكن نقل  ، السليولود،    ٢٠٠٠يف حالة رقم األمم املتحدة 

 . كغم١ ٠٠٠يتجاوز كل لوح حتميل   أالجيب و. الفوالذ كحمولة كاملة يف وحدات نقل مغلقة     سيور   مثل 
PP8 وال .  تزايد الضغط الداخلينتيجة، تصنع العبوات حبيث ال يكون االنفجار ممكناً ٢٠٠٢تحدة يف حالة رقم األمم امل

 .تستخدم اسطوانات الغاز وأوعية الغاز هلذه املواد
PP9  منوذج تصميم اجتاز اختبار منع التسرب عند مع العبوات تتوافق ، ٣٢٤٤ و٣٢٤٣ و٣١٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة

 ال يشترط اختبار التسرب عندما متتّص السوائل من ٣١٧٥ ويف حالة رقم األمم املتحدة .��٢وعة التعبئة مستوى أداء جمم
 .مادة صلبة موجودة يف أكياس حمكمة

PP11  5باألكياس  سمح ، ي١٣٦٢ورقم األمم املتحدة � �٣، جمموعة التعبئة ١٣٠٩الة رقم األمم املتحدة ـحيفH15 وL15 وM1 ،  إذا
ـّاً أكياس من البالستيك وكانت م  يفمعبأة كانت   . على ألواح التحميل غلفة تغليفا انكماشيا أو مطي

PP12     5 سا، يسمح باألكي  ٣٠٧٧ و٢٢١٣ و ١٣٦١يف حالة أرقام األمم املتحدةH15 وL15 وM1      إذا كانت منقولة يف وحدات نقل مغلقة.
PP13         �١ذن إال بالعبوات املركبة اليت تستويف مستوى أداء جمموعة التعبئة             ، ال يؤ٢٨٧٠يف حالة السلع املصنفة حتت رقم األمم املتحدة�. 
PP14     ١-٦، ال يشترط أن جتتاز العبوات اختبارات األداء الواردة يف الفصل               ٣٣١٤ و٢٦٩٨ و ٢٢١١يف حالة أرقام األمم املتحدة. 
PP15  �٣موعة التعبئة ، تستويف العبوات مستوى أداء جم٢٦٢٣ و١٣٢٤يف حالة رقمي األمم املتحدة�.   
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P002  تابع() مواد صلبة(توجيه التعبئة( P002

 )تابع(أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة 
PP20  جيوز استخدام أي وعاء مانع للتنخيل وغري قابل للتمزق٢٢١٧يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP30  رق أو الكرتون، ال يسمح بعبوات داخلية من الو٢٤٧١يف حالة رقم األمم املتحدة. 
PP34  5 ، يسمح باألكياس)الكاملة احلبوبلً مث (٢٩٦٩يف حالة رقم األمم املتحدةH15 وL15 وM1. 
PP37  5، يسمح باألكياس ٢٢١٢ و٢٥٩٠يف حالة رقمي األمم املتحدةM1 يف مجيع األكياس من أي نوع ، وتنقل

 .وحدات شحن مغلقة أو توضع يف عبوات فوقية جامدة مغلقة
PP38  مغلقةشحن، ال يسمح باألكياس إال يف وحدات `٢`ئة ب، جمموعة التع١٣٠٩يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP84  ٢` اليت تستويف مستوى أداء جمموعة التعبئة دة، تستعمل العبوات اخلارجية الصل١٠٥٧ يف حالة رقم األمم املتحدة` .

 أو اإلطالق غري نبائطحلركة أو االشتعال غري املقصود للوتكون العبوات مصممة ومصنوعة ومرتبة على حنو مينع ا
 .املقصود للغازات أو السوائل القابلة لاللتهاب

PP85  تكون األكياس مفصولة عن بعضها عندما تستخدم لعبوات ٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨  األمم املتحدةأرقامحالة يف ،
 . مفردة وذلك للسماح بتبّدد احلرارة

 
P003 جيه التعبئةتو P003

٢-١-١-٤و ١-١-١-٤وتستويف العبوات األحكام الواردة يف . ةـتوضع البضائع اخلطرة يف عبوات خارجية مناسب
وتستخدم عبوات . ٤-١-٦تصمم حبيث تستويف شروط الصنع الواردة يف كما  ٣-١-٤و ٨-١-١-٤و ٤-١-١-٤و

. العبوة واالستخدام املقصود منهاسعة مع خارجية مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئمني يتناسبان 
وعندما يستخدم توجيه التعبئة هذا لنقل سلع أو عبوات داخلية لعبوات مركبة تكون العبوة مصممة ومصنوعة على حنو مينع 

 . ظروف النقل العاديةأثناءالتفريغ غري املقصود للسلع 
 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

 PP16 .داخل العبواتالكهربائية قصر الدائرة حدوث ، حتمى البطاريات من ٢٨٠٠يف حالة رقم األمم املتحدة 
 أو لعبوات الكرتون كغم ٥٥تتجاوز الكتلة الصافية للعبوات  ، ال٢٠٣٧ و١٩٥٠يف حالة رقمي األمم املتحدة 

 . كغم للعبوات األخرى١٢٥
PP17 

 غاز ثاين أكسيد طالقان حنو يسمح ب على، يتم تصميم وصنع العبوات١٨٤٥يف حالة رقم األمم املتحدة 
 .الكربون ملنع تكوين ضغط ميكن أن حيدث متزقاً للعبوات

PP18 

 PP19 .نقل البضائع كباالت جيوز ٣٣٦٠ و١٨٥٦و ١٣٦٥ و١٣٦٤ و١٣٢٧يف حالة أرقام األمم املتحدة 
 مانعة للتنخيل ميكن نقل البضائع يف أوعية، ٢٧٩٣ و١٤٠٨ و١٣٨٦ و١٣٦٣األمم املتحدة أرقام يف حالة 

 .ومقاومة للتمزق
PP20 

ميكن نقل البضائع غري معبأة، يف صناديق شحن أو يف عبوات ، ٣٣٥٨ و٢٨٥٧ األمم املتحدة ييف حالة رقم
 . مالئمةفوقية

PP32 

، تزود العبوات ٣٢٧ نفايات األيروسوالت اليت تنقل وفقا للحكم اخلاص ١٩٥٠يف حالة رقم األمم املتحدة 
وتوفر هتوية كافية للعبوة ملنع . اس ألي سائل حر ميكن أن يتسرب أثناء النقل، من قبيل مادة ماصةبوسيلة احتب

 .تكوين جو هلوب وتزايد الضغط

PP87 

 عندما تعبأ خراطيش بطاريات الوقود مع معدات، تعبأ اخلراطيش يف عبوات ٣٤٧٣يف حالة رقم األمم املتحدة 
مع مادة توسيد حلمايتها من التلف الذي قد حيدث بسبب حركة أو وضع داخلية أو توضع يف العبوة اخلارجية 

 . املعدات واخلراطيش داخل العبوة اخلارجية

PP88 

 
P099  P099 توجيه التعبئة

  ).٧-٣-١-٤انظر (ال تستخدم إال العبوات اليت توافق عليها السلطة املختصة 
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P101 توجيه التعبئة P101

احنات ـوحتمل مستندات النقل العالمة املميِّزة للدولة للش. يت توافق عليها السلطة املختصةال تستخدم إال العبوات ال
 :على النحو التايلاملختصـة من أجله، وذلك ة ـي للبلد الذي تعمل السلطـل الدولـة يف النقـاملستخدم

  ..."ل   على العبوة السلطة املختصة تافقو" 
 

P110(a) توجيه التعبئة P110(a) 

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 اسطوانات

 (1A2)   فوالذ بغطاء قابل للرتع 
 )1H2(  بغطاء قابل للرتع   بالستيك

 أكياس
    بالستيك

    نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
    مطاط

    نسيج معاجل باملطاط
 أوعية

    بالستيك
    معدن

 أكياس
    بالستيك

    نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
    مطاط

    نسيج معاجل باملطاط
 نسيج   

 :اشتراطات إضافية
 . مبادة مشبَّعة باملاء مثل حملول مانع للتجمد أو حشية مرطبةمتأل العبوات الوسيطة -١
يتم تركيب العبوات اخلارجية . أل العبوات اخلارجية مبادة مشبعة باملاء مثل حملول مانع للتجمد أو حشية مرطبةمت -٢

 .ة جافة حني يتم النقل يف صور٠٢٢٤وحلمها ملنع تبخر احمللول املرطب باستثناء حالة رقم األمم املتحدة 
 

P110(b) توجيه التعبئة P110(b) 

 واألحكام اخلاصة ٣-١-٤ و١-١-٤ بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف رخصي
 :٥-١-٤املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4C2)ي، جدار مانع للتنخيل    خشب طبيع
 (4D)) أبلكاش(    خشب رقائقي

 (4F)) ُحبييب(    خشب معاد التكوين

 حواجز فاصلة
    معدن
    خشب

    بالستيك
    كرتون

 أوعية
    معدن
    خشب

    مطاط، موصِّل
    بالستيك، موصِّل

 أكياس
    مطاط، موصِّل

  بالستيك، موصِّل
 :ةأحكام خاصة تتعلق بالتعبئ

PP42 استيفاء ب، جي٠٢٢٤ و٠١٣٥ و٠١٣٠ و٠١٢٩ و٠١١٤ و٠١١٣ و٠٠٧٤أرقام األمم املتحدة  حالة يف 
 :الشروط التالية

 ؛)بالوزن اجلاف( غم من املواد املتفجرة ٥٠ال حتتوي العبوات الداخلية أكثر من  )أ( 
 تة بإحكام؛ال حتتوي احلجريات املفصولة حبواجز أكثر من عبوة داخلية واحدة، مثبَّ )ب( 
 . حجرية٢٥ميكن أن تكون العبوة اخلارجية مقسَّمة إىل ما يصل إىل  )ج( 
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P111 توجيه التعبئة P111 

 ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤ واألحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 )4A(   فوالذ 
 (4B)   ألومنيوم 

 (4C1)   خشب طبيعي عادي 
 (4C2)   خشب طبيعي مانع للتنخيل 

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

 (4G)   كرتون 
 (4H1)   بالستيك ممدَّد 

 (4H2)  بالستيك جامد  

 اسطوانات
 (1A2)   فوالذ بغطاء قابل للرتع 

 )1B2(   ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 
 (1D)) أبلكاش(    خشب رقائقي

 (1G)   كرتون 
 (1H2)   بالستيك بغطاء قابل للرتع 

 أكياس غري ضرورية
  املاءسدود   ورق، 

    بالستيك
    نسيج معاجل باملطاط

 ألواح
 يك   بالست

    نسيج معاجل باملطاط

 :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
PP43  ات الداخلية ضرورية عندما تستخدم اسطوانات من املعدن  العبوال تكون، ٠١٥٩م املتحدة ـرقم األمحالة يف

(1A2) أو (1B2) أو من البالستيك (1H2)كعبوات خارجية . 
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P112(a) توجيه التعبئة  P112(a)

 )1.1Dصلب مرطَّب، (
 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

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

 صناديق
 (4A)   فوالذ 

 (4B)   ألومنيوم 
 (4C1)طبيعي عادي    خشب 

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

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

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

 
 اسطوانات

 (1A2)   فوالذ بغطاء قابل للرتع 
 (1B2)   ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 

 (1G)    كرتون
 (1H2)   بالستيك بغطاء قابل للرتع 

 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي 

 أكياس
    بالستيك

    نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوعية
    معدن

    بالستيك

 أكياس
 للماء    ورق متعدد الطبقات، مقاوم

    بالستيك
    نسيج

    نسيج معاجل باملطاط
    بالستيك منسوج

 
 
 
 
 

 يةأوع
 معدن   
 بالستيك   

 :اشتراط إضايف
 .ال تشترط العبوات الوسيطة يف حالة استخدام اسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للرتع كعبوة خارجية

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26  تكون العبوات خالية من ٠٣٩٤ و٠٢١٩ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤يف حالة أرقام األمم املتحدة ،

 .الرصاص
PP45  ال تشترط العبوات الوسيطة٠٢٢٦ و٠٠٧٢يف حالة رقمي األمم املتحدة ،. 
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P112(b) توجيه التعبئة  P112(b)

 )1D-1صلب جاف، غري املسحوق (
 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

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

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

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

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

 صناديق
 (4A)  فوالذ 

 (4B)  ألومنيوم 
 (4C1)  خشب طبيعي عادي 

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

 (4F)) ُحبييب(   خشب معاد التكوين
 (G4)   كرتون

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

 اسطوانات
 (1A2)لرتع   فوالذ بغطاء قابل ل

 (1B2)  ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 
 (1G)  كرتون 

 (1H2)  بالستيك بغطاء قابل للرتع 
 (1D)) أبلكاش(  خشب رقائقي 

) فقط٠١٥٠لرقم األمم املتحدة  (أكياس
    بالستيك

    نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك

 أكياس
   ورق كرافت

 للماء ورق متعدد الطبقات مقاوم  
   بالستيك
   نسيج

   نسيج معالَج باملطاط
   بالستيك منسوج

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26  تكون العبوات ٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤يف حالة أرقام األمم املتحدة ،

 .خالية من الرصاص
PP46  يوصى باستخدام األكياس املقاومة للتنخيل ٠٢٠٩يف حالة رقم األمم املتحدة ،(5H2) لتعبئة قشارة أو حبيبات 

 . كغم٣٠أقصاه ثالثي نتروطولوين يف احلالة اجلافة بوزن صاف 
PP47  العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون العبوة اخلارجية كيساً ال تكون، ٠٢٢٢يف حالة رقم األمم املتحدة. 
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P112(c) توجيه التعبئة  P112(c)

 )1.1Dمسحوق صلب جاف (
 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤م العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف يسمح باستخدا

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

 صناديق
 (4A)    فوالذ 

 (4C1)    خشب طبيعي عادي 
 (4C2) نع للتنخيلبيعي ماط ب    خش

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

 (4G)    كرتون 
 (4H2)    بالستيك جامد 

 )(4B    ألومنيوم 
 اسطوانات

 (1A2)   فوالذ بغطاء قابل للرتع 
 (1B2)   ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 

 (1G)   كرتون 
 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي 

 (1H2)  بالستيك بغطاء قابل للرتع  

 أكياس
     ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

 ومبطن من الداخل    
     بالستيك

 
 أوعية

     معدن
     بالستيك

 أكياس
     ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

     بالستيك
     بالستيك منسوج

 
 أوعية

   كرتون
    معدن

    بالستيك
    خشب

 :إضافية اشتراطات
 .ال تشترط العبوات الداخلية إذا استخدمت االسطوانات كعبوة خارجية -١
 .تكون العبوة مانعة للتنخيل -٢

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26  تكون العبوات ٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤يف حالة أرقام األمم املتحدة ،

 .خالية من الرصاص
PP46 يوصى باستخدام األكياس املانعة للتنخيل ٠٢٠٩مم املتحدة يف حالة رقم األ ،(5H2) لتعبئة قشارة وحبيبات ثالثي 

 . كغم٣٠اه نتروطولوين يف احلالة اجلافة بوزن صاف أقص
PP48  ال تستخدم عبوات معدنية٠٥٠٤يف حالة رقم األمم املتحدة . 
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P113 توجيه التعبئة P113

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤ة شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف يسمح باستخدام العبوات التالي
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق
 (4A)  فوالذ 

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

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

 (4G)  كرتون 
 (4H2)  بالستيك جامد 

 (4B)  ألومنيوم  

 اسطوانات
 (1A2)  فوالذ بغطاء قابل للرتع 

 (1B2)  ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 
 (1G)  كرتون 

 (1D)) أبلكاش(  خشب رقائقي 
 (1H2)  بالستيك بغطاء قابل للرتع 

 أكياس غري ضرورية
     ورق

     بالستيك
     نسيج معاجل باملطاط

 
 أوعية

     كرتون
     معدن

     بالستيك
     خشب

 :اشتراط إضايف
 .تكون العبوة مانعة للتنخيل

 : خاصة تتعلق بالتعبئةأحكام
PP49 غم من املادة ٥٠حدة أكثر من ، ال يعبأ يف العبوة الداخلية الوا٠٣٠٥ و٠٠٩٤ األمم املتحدة ييف حالة رقم. 
PP50  عندما تستخدم اسطوانات كعبوة خارجيةضرورية  العبوات الداخلية يست، ل٠٠٢٧يف حالة رقم األمم املتحدة. 
PP51  ميكن استخدام ألواح ورق كرافت أو ألواح ورق مشبع بالشمع كعبوة ٠٠٢٨يف حالة رقم األمم املتحدة ،

 .داخلية
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P114(a) عبئةتوجيه الت P114(a)

 )صلب مرطب(    
 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

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

 صناديق
 (4A)    فوالذ 

 (4C1)    خشب طبيعي عادي 
 دران مانعةجب    خشب طبيعي 

 (4C2)        للتنخيل 
 (4D)) أبلكاش(     خشب رقائقي

(4F)) ُحبييب(     خشب معاد التكوين

 (4G)    كرتون 
 (4H2)    بالستيك جامد 

 اسطوانات
 (1A2)    فوالذ بغطاء قابل للرتع 

 (1B2)    ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 
 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي  

 (1G)    كرتون 
 (1H2)     بالستيك بغطاء قابل للرتع

 أكياس
     بالستيك

  بالبالستيكنأو مبط    نسيج مغطى 
 
 

 أوعية
     معدن

     بالستيك

 أكياس
     بالستيك
     نسيج

     بالستيك منسوج
 

 أوعية
     معدن

     بالستيك

 :اشتراط إضايف
 . العبوات الوسيطة عندما تستخدم اسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للرتع كعبوات خارجيةال تشترط -١

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧يف حالة أرقام األمم املتحدة ،. 
PP43      ةـالداخلية ضرورية عندما تستخدم اسطوانات معدني     العبوات  ليست  ،  ٠٣٤٢دة  ـيف حالـة رقم األمم املتح

)1A2 1 أوB2 ( أو من البالستيك(1H2)كعبوات خارجية . 
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P114(b)  توجيه التعبئة P114(b)

 )صلب جاف(   
 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

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

 صناديق
 (4C1)خشب طبيعي عادي   

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

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

 
 اسطوانات
 (1A2)طاء قابل للرتع   فوالذ بغ

 (1B2)  ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 
 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي

 (1G)  كرتون 
 (1H2) بالستيك بغطاء قابل للرتع  

 أكياس غري ضرورية
     ورق كرافت

     بالستيك
     نسيج مانع للتنخيل

     بالستيك منسوج مانع للتنخيل
 

 أوعية
     كرتون
     معدن
 ق    ور

     بالستيك
     بالستيك منسوج مانع للتنخيل

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧يف حالة أرقام األمم املتحدة ،. 
PP50  ت كعبوات اسطوانا ستخدمت ما، ال تشترط العبوات الداخلية عند٠١٦١ و٠١٦٠يف حالة رقمي األمم املتحدة

 .خارجية
PP52 1(، عند استخدام اسطوانات معدنية ٠١٦١ و٠١٦٠ي األمم املتحدة ـالة رقمـيف حA2 1 أوB2 ( كعبوات

خارجية، يتم تركيب العبوات املعدنية بطريقة متنع خطر االنفجار يف حالة حدوث ارتفاع يف الضغط الداخلي 
 .ألسباب داخلية أو خارجية
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P115 ئةتوجيه التعب P115

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4C1)    خشب طبيعي عادي 
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبيعي     خشب طب

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

 
 اسطوانات

 (1A2)    فوالذ بغطاء قابل للرتع 
 (1B2)    ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 

 (1D)) أبلكاش(     خشب رقائقي
 (1G)    كرتون 

 (1H2)    بالستيك بغطاء قابل للرتع 

 اسأكي
     بالستيك يف أوعية معدنية

 
 اسطوانات
     معدن

 أوعية
     بالستيك

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP45  ال تشترط العبوات الوسيطة٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة ، . 
PP53  زّودت، عند استخدام الصناديق كعبوات خارجية، ٠٤٩٧ و٠٤٩٥ و٠١٤٣ و٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

وحتاط العبوات الداخلية مبواد توسيد ماصة . العبوات الداخلية بسدادة ملولبة، وال تزيد سعتها على مخس لترات
وتوضع مواد توسيد . وتكون كمية مواد التوسيد املاصة كافية المتصاص احملتويات السائلة. غري قابلة لالحتراق

 كغم لكل عبوة عندما تستخدم ٣٠لدافعة الصافية على وتقتصر كمية احلشوة ا. للفصل بني األوعية املعدنية
 .الصناديق كعبوة خارجية

PP54  عند استخدام االسطوانات كعبوات خارجية، ٠٤٩٧ و٠٤٩٥ و٠١٤٣ و٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة ،
 احملتويات  مبواد توسيد غري قابلة لالحتراق بكمية كافية المتصاصحتاطم االسطوانات كعبوات وسيطة، استخداو

وميكن استخدام عبوة مركبة تتكون من وعاء من البالستيك داخل اسطوانة معدنية بدالً من العبوات . السائلة
 . لترا١٢٠ًيتجاوز صايف حجم احلشوة الدافعة يف كل عبوة ال و. الداخلية والوسيطة

PP55  توضع مواد توسيد ماصة،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة  . 
PP56 ميكن استخدام أوعية معدنية كعبوات داخلية،٠١٤٤الة رقم األمم املتحدة يف ح . 
PP57  تستخدم األكياس كعبوات وسيطة عندما ،٠٤٩٧ و٠٤٩٥ و٠١٤٣ و٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

 .تستخدم الصناديق كعبوات خارجية
PP58  االسطوانات كعبوات وسيطة عندما  تستخدم،٠٤٩٧ و٠٤٩٥ و٠١٤٣ و٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

 .تستخدم االسطوانات كعبوات خارجية

PP59  الكرتون صناديق  ميكن استخدام ،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة(4G)كعبوات خارجية . 
PP60  ال تستخدم اسطوانات ألومنيوم بغطاء قابل للرتع ،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة (1B2). 
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P116 تعبئةتوجيه ال P116

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 أكياس

 (5H1)    بالستيك منسوج 
 (5M2)تعدد الطبقات مقاوم للماء     ورق م

 (5H4)    رقائق بالستيك 
 (5L2)    نسيج مانع للتنخيل 
 (5L3)    نسيج مقاوم للماء 

 صناديق
 (4A)    فوالذ 

 (4B)    ألومنيوم 
 (4C1)    خشب طبيعي عادي 

 (4C2)    خشب طبيعي، جدران مانعة للتنخيل 
 (4D)) أبلكاش(     خشب رقائقي
 (4F)) ُحبييب( د التكوين    خشب معا

 (4G)    كرتون 
 (4H2)    بالستيك جامد 

 اسطوانات
 (1A2)    فوالذ بغطاء قابل للرتع 

 (1B2)    ألومنيوم بغطاء قابل للرتع 
 (1G)    كرتون 

 (1H2)    بالستيك بغطاء قابل للرتع 
 (1D)) أبلكاش(    خشب رقائقي 

 تنكات
 (3A2)    فوالذ بغطاء قابل للرتع 

 (3H2)    بالستيك بغطاء قابل للرتع 

 أكياس غري ضرورية
     ورق مقاوم للماء والزيت

     بالستيك
     نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
     بالستيك منسوج مانع للتنخيل

 أوعية
     كرتون مقاوم للماء

     معدن
     بالستيك

     خشب مانع للتنخيل
 ألواح

     ورق مقاوم للماء
  ورق مشرب بالشمع   

     بالستيك

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP61  عندما تستخدم ، ال تشترط العبوات الداخلية ٠٣٣٢ و٠٣٣١ و٠٢٤١ و٠٠٨٢يف حالة أرقام األمم املتحدة

 . اسطوانات مانعة للتسرب وبغطاء قابل للرتع كعبوات خارجية
PP62  املادة عندما توضعالعبوات الداخلية ال تشترط ، ٠٣٣٢ و٠٣٣١ و٠٢٤١ و٠٠٨٢يف حالة أرقام األمم املتحدة 

 .املتفجرة يف مادة غري منفذة للسائل

PP63  ال تشترط العبوات الداخلية عندما توضع املادة يف بالستيك جامد غري منفذ ٠٠٨١يف حالة رقم األمم املتحدة ،
 .ألسترات النتريك

PP64  5تشترط العبوات الداخلية عندما تستخدم أكياس ، ال ٠٣٣١يف حالة رقم األمم املتحدةH2)5  أوH3 5) أوH4 
 .كعبوات خارجية

PP65  5، ميكن استخدام األكياس ٠٣٣٢ و٠٣٣١ و٠٢٤١ و٠٠٨٢يف حالة أرقام األمم املتحدةH2 5 وأH3 كعبوات 
 .خارجية

PP66  ال تستخدم األكياس كعبوات خارجية٠٠٨١يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
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P130 توجيه التعبئة P130

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)منيوم ألو   
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H1)بالستيك ممدد    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)بل للرتع ألومنيوم بغطاء قا   
 (1G)كرتون    

 (1H2) للرتعبالستيك بغطاء قابل    
 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي 

 غري ضرورية غري ضرورية

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP67  ٠٠٣٤ و٠٠١٩ و٠٠١٨ و٠٠١٦ و٠٠١٥ و٠٠١٠ و٠٠٠٩ و٠٠٠٦ينطبق ما يلي على أرقام األمم املتحدة 

 ٠١٨٢ و٠١٨١ و٠١٧١ و٠١٦٩ و٠١٦٨ و٠١٣٨ و٠١٣٧ و٠٠٥٦ و٠٠٤٨ و٠٠٣٩ و٠٠٣٨ و٠٠٣٥و
 ٠٢٨٧ و٠٢٨٦ و٠٢٨١ و٠٢٨٠ و٠٢٥٤ و٠٢٤٦ و٠٢٤٥ و٠٢٤٤ و٠٢٤٣ و٠٢٢١ و٠١٨٦ و٠١٨٣و
 ٠٣٤٧ و٠٣٤٦ و٠٣٤٥ و٠٣٤٤ و٠٣٢٩ و٠٣٢٨ و٠٣٢١ و٠٣٠٣ و٠٣٠١ و٠٣٠٠ و٠٢٩٩ و٠٢٩٧و
 ٠٤٥١ و٠٤٣٨ و٠٤٣٧ و٠٤٣٦ و٠٤٣٥ و٠٤٣٤ و٠٤٢٥ و٠٤٢٤ و٠٤١٢ و٠٣٧٠ و٠٣٦٣ و٠٣٦٢و
 السلع املتفجرة الكبرية واملتينة اليت تكون خمصصة عادة لالستخدام العسكري، بدون وسائل :٠٥٠٢ و٠٤٨٨و

وعندما تكون هذه السلع . إشعاهلا أو بوسائل إشعال حتتوي وسيليت أمان فعالتني على األقل، ميكن نقلها غري معبأة
أثناء أن حتدث ة وسائل اإلشعال من ظروف التنشيط اليت ميكن  محايبمزودة حبشوات دافعة أو ذات دفع ذايت، جي

 على السلعة غري املعبأة يدل ى اليت جتر٤واحلصول على نتيجة سالبة يف جمموعة االختبارات . ظروف النقل العادية
يف وميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة يف محاالت أو وضعها . ةأعلى أنه ميكن النظر يف نقل السلع غري معب

 .لة مناسبة أخرىناوصناديق شحن، أو أية وسيلة م
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P131 توجيه التعبئة P131

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية لوسيطةالعبوات ا العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)بغطاء قابل للرتع ألومنيوم    
 (1G)كرتون    
 (1H2)بالستيك بغطاء قابل للرتع    

 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي 

 أكياس غري ضرورية
 ورق   
 بالستيك   

 أوعية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   
 خشب   

 بكرات

 :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP68  ال تستخدم األكياس والبكرات كعبوات داخلية،٠٤٥٥ و٠٢٦٧ و٠٠٢٩يف حالة أرقام األمم املتحدة . 

 
P132(a) توجيه التعبئة P132(a) 

 شديد االنفجار امعدين أو من البالستيك أو الكرتون حيتوي متفجرمغلق سلع تتكون من غـالف (
 )البالستيكبمربوطة شديدة االنفجار أو تتكون من متفجرات 

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤اء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيف
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2) خيلدران مانعة للتنجبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 غري ضرورية غري ضرورية



-32- 

 
P132(b) توجيه التعبئة P132(b) 

 )غالف مغلقسلع بدون (
 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤تعبئة الواردة يف يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بال

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

 صناديق
 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) شأبلكا( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 أوعية غري ضرورية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   

 ألواح
 ورق   
 بالستيك   

 

P133 توجيه التعبئة P133 
 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤ردة يف يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الوا

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

 صناديق
 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   

 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 أوعية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   
 خشب   

 أوعية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   
 خشب   

  فاصلةاجزو مزودة حبصواين
 كرتون   
 بالستيك   
 خشب   

 :متطلبات إضافية
 .ال عندما تستخدم الصواين كعبوات داخليةال تكون األوعية ضرورية كعبوات وسيطة إ

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP69  داخليةكعبوات، ال تستخدم الصواين ٠٣٠٦ و٠٢٦٨ و٠٢٢٥ و٠٢١٢ و٠٠٤٣يف حالة أرقام األمم املتحدة .
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P134 توجيه التعبئة P134

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤قة بالتعبئة الواردة يف يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعل
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب(  خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H1)بالستيك ممدد    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتع    
 (1D) )أبلكاش( خشب رقائقي   

 (1H2)   بالستيك بغطاء قابل للرتع 
 (1G)   كرتون 

 أكياس غري ضرورية
 مقاومة للماء   

 أوعية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   
 خشب   

 ألواح
 جةكرتون مموَّ   

 أنابيب
 كرتون   

 
P135 توجيه التعبئة P135

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف اخل

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
  (4H1)بالستيك ممدد    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتع    

 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي 
 (1H2)   بالستيك بغطاء قابل للرتع 

 (1G)كرتون    

 أكياس غري ضرورية
 ورق   
 بالستيك   

 أوعية
 رتونك   
 معدن   
 بالستيك   
 خشب   

 ألواح
 ورق   
 بالستيك   
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P136 توجيه التعبئة P136

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية لعبوات الوسيطةا العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2) قابل للرتع فوالذ بغطاء   
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتع    
 (1G)كرتون    
 (1H2)بالستيك بغطاء قابل للرتع    
 (1D) )أبلكاش(خشب رقائقي   

 أكياس غري ضرورية
 بالستيك   
 نسيج   

 صناديق
 كرتون   
 بالستيك   
 خشب   

حواجـز فاصلـة يف العبوات 
 اخلارجية

 
P137 توجيه التعبئة P137

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)عي عادي خشب طبي   
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتع    
 (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (1G)كرتون    
 (1H2)يك بغطاء قابل للرتع بالست   

 أكياس غري ضرورية
 الستيك   ب

 صناديق
 كرتون   

 أنابيب
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   

حواجز فاصـلة يف الـعبوات 
 اخلارجية

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP70  يف دد ذات الشكل احمل، عندما تعبأ العبوات ٠٤٤١ و٠٤٤٠ و٠٤٣٩ و٠٠٥٩ يف حالة أرقام األمم املتحدة

"هذا اجلانب إىل أعلى" عبوات مفردة، يكون التجويف املخروطي متجها إىل أسفل، وتوضع على العبوة عالمة
"THIS SIDE UP" . يف أزواج، يوجه التجويفان املخروطيان إىل الداخل العبوات ذات الشكل احملدد وعندما تعبأ

  .العرضّيلتقليل تأثري النفث يف حالة االشتعال 
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P138 توجيه التعبئة P138

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)م ألومنيو   
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتع    

 (1D)) أبلكاش(قي    خشب رقائ

 (1H2)   بالستيك بغطاء قابل للرتع 
 (1G)   كرتون 

 أكياس غري ضرورية
 بالستيك   

 :متطلبات إضافية
 .إذا كانت أطراف السلعة خمتومة، ال تكون العبوات الداخلية ضرورية

 
P139 توجيه التعبئة P139

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤مة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العا
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( ب رقائقيخش   
 (4F) )ُحبييب( خشب معاد التكوين   

 (4G)   كرتون 
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتع    
 (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (1G)كرتون    
 (1H2)بالستيك بغطاء قابل للرتع    

 أكياس غري ضرورية
 بالستيك   

 أوعية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   
 خشب   

 بكرات
 ألواح

 ورق   
 بالستيك   

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP71  الًمث  تثبيت أطراف فتيل اإلشعال،ب، جي٠٢٩٠ و٠٢٨٩ و٠١٠٤ و٠١٠٢ و٠٠٦٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

 . ربط أطراف فتيل اإلشعال املرن بطريقة حمكمةبوجي. ب املتفجرباالستعانة بسدادة حمكمة حبيث ال ميكن تسر
PP72  ملفوفة، ال تشترط العبوات الداخلية عندما تكون ٠٢٨٩ و٠٠٦٥ املتحدة األمميف حالة رقمي. 
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P140 توجيه التعبئة P140

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤ردة يف يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الوا
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   

 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ع ـزألومنيوم بغطاء قابل للن   
 (1G)كرتون    

 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي 

 (1H2)   بالستيك بغطاء قابل للرتع 

 أكياس غري ضرورية
 بالستيك   

 بكرات
 لواحأ

 ورق كرافت   
 بالستيك   

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP73  العبوات الداخلية ضرورية إذا كانت األطراف خمتومةليست ، ٠١٠٥يف حالة رقم األمم املتحدة. 
PP74  إال إذا كانت الشعيلة مغطاة بأنبوبة من الورق ،، تكون العبوة مانعة للتنخيل٠١٠١يف حالة رقم األمم املتحدة 

 .للرتعين قابلني ءبغطاوطرفا األنبوبة مغطيني 
PP75  األلومنيومأو الفوالذ من ، ال تستخدم الصناديق أو االسطوانات املصنوعة ٠١٠١يف حالة رقم األمم املتحدة. 

 
P141 توجيه التعبئة P141

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤اردة يف يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الو
 :٥-١-٤ اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   

 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتع    
 (1G)كرتون    
 (1H2)بالستيك بغطاء قابل للرتع    
 (1D) )أبلكاش( خشب رقائقي   

 أوعية غري ضرورية
 كرتون   
 معدن   

 بالستيك   
 خشب   

 صوان مزودة حبواجز فاصلة
 بالستيك   
 خشب   

حواجز فاصلة يف العبوات 
 اخلارجية

 



-37- 

P142 توجيه التعبئة P142

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اردة يف اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الو

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H2)جامد بالستيك    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)ألومنيوم بغطاء قابل للرتاع    
 (1G)كرتون    
 (1H2)بالستيك بغطاء قابل للرتع    

 (1D)) أبلكاش(   خشب رقائقي 

 أكياس غري ضرورية
 ورق   
 بالستيك   

 أوعية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   
 خشب   

 ألواح
 ورق   
 زودة حبواجز فاصلةـن مصوا
 بالستيك   

 
P143 توجيه التعبئة P143

 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 

 لداخليةالعبوات ا العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي عادي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4G)كرتون    
 (4H2)بالستيك جامد    

 اسطوانات
 (1A2)فوالذ بغطاء قابل للرتع    
 (1B2)منيوم بغطاء قابل للرتع ألو   
 (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (1G)كرتون    
 (1H2)بالستيك بغطاء قابل للرتع    

 أكياس غري ضرورية
 ورق كرافت   
 بالستيك   
 نسيج   
 نسيج معاجل باملطاط   

 أوعية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   

 صوان مزودة حبواجز فاصلة
 بالستيك   
 خشب   

 :راط إضايفاشت
وعاء من البالستيك داخل ) (6HH2(بدالً من العبوات الداخلية واخلارجية املبينة أعاله، ميكن استخدام عبوات مركبة 

 ).دصندوق صل
 :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP76     صممة  م، عند استخدام عبوات معدنية، تكون هذه العبوات        ٠٤٩١ و٠٤١٥ و ٠٢٧٢ و٠٢٧١يف حالة أرقام األمم املتحدة
  .مينع خطر االنفجار نتيجة لزيادة الضغط الداخلي ألسباب داخلية أو ألسباب خارجية بشكل 
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 واألحكام ٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف 
 :٥-١-٤ يف اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات اخلارجية
 صناديق

 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    

 مع بطانة معدنية  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  مع بطانة معدنية(4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
مع بطانة معدنية (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين   
 (4H1)بالستيك ممدد    

 (4H2)   بالستيك جامد 

 اسطوانات
 (1A2)ذ بغطاء قابل للرتع فوال   
 (1B2) بغطاء قابل للرتع ألومنيوم،   
 (1H2) بغطاء قابل للرتع بالستيك،   

 أوعية غري ضرورية
 كرتون   
 معدن   
 بالستيك   

حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 :بالتعبئةيتعلق  خاص حكم
PP77 األدواتويف حالة نقل .  محاية العبوات من دخول املاء إليهاجيب، ٠٢٤٩ و٠٢٤٨ األمم املتحدة  يف حالة رقمي 

 . بوسيليت محاية مستقلتني على األقل ملنع دخول املاء إليهاوداليت تنشط باملاء غري معبأة، تز



-39- 

 
P200 توجيه التعبئة P200 

وعالوة على ذلك، جيب استيفاء .  يف حالة أوعية الضغط١-٦-١-٤جيب استيفاء اشتراطات التعبئة العامة الواردة يف 
 ).MEGC) (ح م ع غ( يف حالة احلاويات املتعددة العناصر للغازات ٤-٢-٤االشتراطات العامة الواردة يف 

، ٢-٦الفصل  النحو املبني يف االسطوانات املصّنعة علىيسمح باستخدام االسطوانات واألنابيب وأوعية الضغط وحزم 
، لنقل مادة حمددة عندما يكون ذلك ٥-٧-٦املصّنعة على النحو املبني يف ) ح م ع غ(اويات املتعددة العناصر للغازات واحل
استخدام نوع معني من االسطوانات أو بعض املواد وميكن أن حتظر األحكام اخلاصة املتعلقة بتعبئة . يف اجلداول التاليةبينا م

 .االسطواناتاألنابيب أو أوعية الضغط أو حزم 
 ٣م/ مل٢٠٠ مقدار (LC50)) ٥٠ت ق(أوعية الضغط، اليت حتتوي مواد مسية ال يتجاوز تركيزها القاتل للنصف  )١(

وجيب تركيب وسائل . على النحو املبني يف اجلدول، جيب عدم جتهيزها بوسيلة لتنفيس الضغط) جزء يف املليون(
 ١٠١٣ ثاين أكسيد الكربون املدرج حتت رقم األمم املتحدة لتنفيس الضغط على أوعية الضغط املستخدمة يف نقل

أما أوعية الضغط األخرى فيجب جتهيزها بوسائل لتنفيس . ١٠٧٠ املدرج حتت رقم األمم املتحدة نتروزوأكسيد ال
ستخدام، عند لد االبالسلطة املختصة يف  حتدد كما. ستخدامذلك السلطة املختصة يف بلد االاقتضت الضغط إذا 

 . نوع وسيلة تنفيس الضغط وأجهزة تصريف الضغط وقدرة وسائل تنفيس الضغط على التنفيسقتضاء،اال
 واملواد غري ،)٢اجلدول ( والغازات املسيَّلة واملذابة ،)١اجلدول ( اجلداول الثالثة التالية الغازات املضغوطة بنيت )٢(

 :تضمنوهي ت). ٣اجلدول  (٢املدرجة يف الرتبة 
  املتحدة واسم املادة ووصفها وتصنيفها؛رقم األمم )أ( 
  يف حالة املواد السمية؛(LC50) ) ٥٠ ت ق(التركيز القاتل للنصف  )ب( 
 ؛"X"ملادة، اليت يرمز هلا باحلرف نقل اأنواع أوعية الضغط املسموح باستخدامها ل )ج( 
 مدة االختبار القصوى للتفتيش الدوري ألوعية الضغط؛ )د( 
لق بأوعية الضغط اليت تستخدم يف صنعها املواد املركبة، يكون تواتر الفحص الدوري خاضعاً ملا فيما يتع :ملحوظة 

 .حتدده السلطة املختصة اليت وافقت على هذه األوعية
 ضغط االختبار األدىن ألوعية الضغط؛  )ه( 
ثلثي ضغط االختبار يف ال يتجاوز الضغط العامل (مل األقصى ألوعية الضغط للغازات املضغوطة االضغط الع )و( 

االختبار ) ضغوط(امللء القصوى حسب ضغط ) نسب(أو نسبة ) احلاالت اليت ال تكون فيها القيمة متاحة
 للغازات املسيَّلة واملذابة؛

 .بعينهااألحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة، املنطبقة على مادة  )ز( 
 :احلد املسموح به مبوجب االشتراطات التاليةال يتجاوز ملء أوعية الضغط، بأي حال من األحوال،  )٣(

القيود تفرض . يف حالة الغازات املضغوطة، ال يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط االختبار ألوعية الضغط )أ( 
وال يتجاوز الضغط ). °" (س"، حكم التعبئة اخلاص )٤(املتعلقة هبذا احلد األعلى على الضغط العامل مبوجب البند 

 . ضغط االختبار بأي حال من األحوالس°٦٥الداخلي عند 
 س°٦٥يف حالة الغازات املسيَّلة العالية الضغط، تكون نسبة امللء حبيث ال يتجاوز الضغط املستقر عند  )ب( 

 .ضغط االختبار ألوعية الضغط
يف اجلدول شريطة أن تستويف املعيار أعاله، ما ذكر باستخدام ضغوط اختبار ونسب ملء غري يسمح   

 ).°(، "س"، حكم التعبئة اخلاص )٤(ستثناء احلاالت اليت ينطبق عليها البند با
، حتسب نسبة  ذات صلةبشأهنا بياناتتاح  اليت ال ت وخماليط الغازاتحالة الغازات املسيَّلة العالية الضغطيف   

 :على النحو التايل" FR"امللء القصوى 
 

FR = 8.5x10-4x dg x Ph 
  القصوىنسبة امللء=  FR حيث  

 dg  = لتر/غرام) ( بار١، س°١٥عند (كثافة الغاز( 
Ph  = بار(ضغط االختبار األدىن( 
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 :إذا كانت كثافة الغاز جمهولة، حتسب نسبة امللء القصوى على النحو التايل 

FR =  
P   MM 10

R  338

h
- 3× ×

×
 

 نسبة امللء القصوى=  FR     حيث  
 Ph  = بار(ضغط االختبار األدىن( 

MM  =جزيء/غرام(لكتلة اجلزيئية ا( 
 : على النحو التايلRوحيسب ثابت الغاز   

R = 8.31451 x 10-2 bar.l/mol.K 
 .ويؤخذ مبتوسط الكتلة اجلزيئية يف حالة املخاليط الغازية وتراعى التركيزات احلجمية للمكونات املختلفة  
عامل (ملسيَّلة املنخفضة الضغط، تعادل الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من املاء يف حالة الغازات ا )ج( 

ميأل الغاز يف طوره السائل  وعالوة على ذلك، ال. س°٥٠ يف املائة من كثافة الطور السائل عند ٩٥) امللء
البخاري وال يقل ضغط االختبار لوعاء الضغط عن الضغط . س°٦٠ حىترارة احل اتوعاء الضغط عند درج

 ). بار١( كيلوباسكال ١٠٠ ناقصاً س°٦٥للسائل عند ) بالقيمة املطلقة(
، حتسب  وخماليط الغازات اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات ذات صلةيف حالة الغازات املسيَّلة املنخفضة الضغط  

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

 ة امللء القصوىنسب=  FR  حيث  
     BP  = درجة كلفن(نقطة الغليان( 
     d1  = ل/كغم(كثافة السائل عند نقطة الغليان( 
، األستيلني اخلايل ٣٣٧٤، األستيلني املذاب، ويف حالة رقم األمم املتحدة ١٠٠١يف حالة رقم األمم املتحدة  )د( 

 .)p(" ع"، حكم التعبئة اخلاص )٤(من املذيب، انظر البند 
 ":األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة"مفاتيح العمود املعنون  )٤(

 )ISO 11114-2:2000 وISO 11114-1:1997للغازات انظر معياري املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (التوافق املادي  
  a: ال يسمح باستخدام أوعية الضغط املصنوعة من سبائك األلومنيوم. 
  b: نحاسيةالصمامات ال ال تستخدم. 
  c:  يف املائة٦٥ال تتجاوز نسبة النحاس يف األجزاء املعدنية املالمسة للمحتويات . 
  d:  عنـد استخدام أوعية الضغط الفوالذية، ال يسمح إال باألوعية اليت حتمل العالمة"H." 
 )جزء يف املليون (٣م/ مل٢٠٠) ٥٠ت ق( للنصف للمواد السمية اليت ال تتجاوز نسبة تركيزها القاتلشتراطات ا 
  k: تزود خمارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز . 

 أنبوب يفرغ ،بعد امللءو. أثناء النقليكون مغلقا زمة احلركب صمام على كل اسطوانة داخل يو
 .سديغسل ويالتجميع املتشعب و

، بصمامات عازلة على ، فلور مضغوط١٠٤٥ميكن تزويد احلزم اليت حتتوي رقم األمم املتحدة 
 لترا، وذلك بدال من ١٥٠االسطوانات اجملمعة اليت ال تتجاوز سعتها املائية اإلمجالية ) جمموعات(

 .تركيب صمام عازل على كل اسطوانة
، وال يقل  بار٢٠٠ يتجاوز ضغط اختبار االسطوانات املفردة واسطوانات احلزم، أو يساوي،

وتنقل االسطوانات اليت ال تفي .  مم للفوالذ٢ومنيوم أو  مم لسبيكة األل٣,٥مسك اجلدار عن 
هبذا الشرط يف عبوة خارجية جامدة حتمي االسطوانة وجتهيزاهتا بدرجة كافية وتفي مبستوى أداء 

 .القيمة اليت حتددها السلطة املختصةمسك جدار أوعية الضغط عن يقل ال . `١`جمموعة التعبئة 
 . أوعية الضغطفيس الضغط علىنركب وسيلة لتال ت
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 . لترا٨٥ً السعة املائية القصوى لالسطوانات ولالسطوانات الفردية يف حزمة ما تتجاوزال 

تكون لكل صمام توصيلة حمززة مستدقة بوعاء الضغط مباشرة، كما يكون الصمام متيناً حبيث 
 .ضغطيصمد لضغط االختبار يف وعاء ال

يكون الصمام من نوع عدمي احلشوة وحباجز بدون ثقوب، أو من نوع مينع التسريب عن طريق 
 .العبوة أو عربها

 .خيترب كل وعاء ضغط لضمان عدم التسرب بعد امللء
 تنطبق على الغازات حتديداأحكام   
  l:  بوات زجاجية خمتومة حمكمة  أيضاً يف ع١٠٤٠جيوز تعبئة أكسيد اإلثيلني املدرج حتت رقم األمم املتحدة

السد أو يف عبوات داخلية معدنية مزّودة بسنادات مناسبة يف صناديق من الكرتون أو اخلشب أو املعدن   
 ٣٠وأقصى كمية مسموح هبا يف أية عبوة داخلية زجاجية هي . `١`تستويف مستوى أداء جمموعة التعبئة 

وبعد امللء، جيب .  غم٢٠٠اخلية معدنية هي غم، يف حني أن أقصى كمية مسموح هبا يف أية عبوة د
التأكد من أن العبوة الداخلية مانعة للتسرب بوضعها يف حوض ماء ساخن بدرجة حرارة كافية، وملدة 

وال تتجاوز . س°٥٥كافية، لضمان حتقيق ضغط داخلي يعادل الضغط البخاري ألكسيد اإلثيلني عند 
 . كغم٢,٥ الكتلة الصافية القصوى يف أية عبوة خارجية

  m:  بار٥متأل أوعية الضغط حبيث ال يتجاوز الضغط العامل . 
  n:  ثاين فلوريد األكسجني املضغوط، ال حتتوي االسطوانات أو ٢١٩٠يف حالة رقم األمم املتحدة ،

 . كغم من الغاز٥االسطوانات اجملمعة يف احلزمة أكثر من 
 االسطوانات املفردة أو ي، ال حتتو، فلور مضغوط١٠٤٥ويف حالة رقم األمم املتحدة    

وميكن تقسيم احلزم اليت حتتوي هذا . كغم من الغاز٥االسطوانات اجملمعة يف احلزمة أكثر من 
 . لترا١٥٠الغاز يف جمموعات ال تتجاوز سعتها املائية اإلمجالية 

  o: لجيب عدم جتاوز القيمة املبينة يف اجلدول للضغط العامل أو نسبة امللء بأي حا. 
  p:  ويف حالة األستيلني اخلايل من ١٠٠١يف حالة األستيلني املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة ،

. ، متأل االسطوانات مبادة مسامية منفردة متجانسة٣٣٧٤املذيب املدرج حتت رقم األمم املتحدة 
لقيم املبينة يف املعيار وال تتجاوز قيمة الضغط العامل وكمية األستيلني القيم احملددة املعتمدة أو ا

ISO 3807-1:2000 أو ISO 3807-2:2000حسب االقتضاء ،. 
، حتتوي االسطوانات كمية من ١٠٠١يف حالة األستيلني املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة    

 أو ISO 3807-1:2000انظر املعيار (األسيتون أو من مذيب مناسب على النحو املبني يف املوافقة 
؛ واالسطوانات املزودة بوسيلة لتنفيس الضغط، أو ) حسب االقتضاءISO 3807-2:2000ر املعيا

 .املربوطة كل منها باألخرى، تنقل وهي يف وضع عمودي
 بار فإنه ينطبق فقط على االسطوانات املستوفية للمعيار ٥٢أن يكون ضغط االختبار اشتراط أما    

ISO 3807-2:2000. 
  q: ية مانعة لتسرب الغاز على صمامات أوعية الضغط اليت حتتوي الغازات تركب سدادات أو أغط

 يف املائة من املركبات ١التلقائية االشتعال أو خماليط الغازات اللهوبة اليت حتتوي نسبة تزيد على 
وعندما يتم ربط كل وعاء من أوعية الضغط باآلخر يف حزمة، يركب صمام . التلقائية االشتعال

، ويكون الصمام مغلقاً أثناء النقل، كما تركب سدادات أو أغطية مانعة على كل وعاء ضغط
 .للتسرب على صمامات خمارج أنبوب التجميع املتشعب

  s: تستويف أوعية الضغط املصنوعة من سبائك األلومنيوم ما يلي: 
 أن تكون مزودة بصمامات من النحاس األصفر أو الفوالذ الذي ال يصدأ؛ -   
 .، وأال تكون ملوثة بالزيتISO 11621:1997تنظيفها وفقاً للمعيار وأن يتم  -   
  t: `مم٣ال تقل مساكة اجلدران يف أوعية الضغط عن  `١ . 
  .جيب التأكد قبل عملية النقل من أن الضغط مل يرتفع بسبب إمكانية تولد اهلدروجني `٢`   
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 التفتيش الدوري  
  u:  سنوات ألوعية الضغط املصنوعة من سبائك ١٠جيوز متديد الفترة بني االختبارات الدورية إىل 

األلومنيوم عندما تكون سبيكة وعاء الضغط قد أخضعت الختبار التآكل نتيجة لإلجهاد وفقاً 
 .ISO 7866:1999للمعيار 

  v:  سطوانات الفوالذية إذا وافقت  سنة لال١٥جيوز متديد الفترة بني عمليات التفتيش الدوري إىل
 .على ذلك السلطة املختصة يف بلد االستخدام

 وللمخاليط) غ م أ" (غري حمددة على حنو آخر"اشتراطات ألوصاف   
  z:  تكون مواد بناء أوعية الضغط ولواحقها متسقة مع احملتويات، وال تتفاعل معها على حنو يشكل

 .مركبات ضارة أو خطرة
 .ذات الصلة) ٣(تبار ونسبة امللء وفقاً الشتراطات البند ضغط االخحيسب    
 يف ٣م/ مل٢٠٠ (LC50)) ٥٠ت ق(ال تنقل املواد السمية اليت ال يتجاوز تركيزها القاتل للنصف    

، وتستويف هذه املواد )ح غ م ع(أنابيب أو أوعية ضغط أو حاويات غازات متعددة العناصر 
كن نقل خملوط أكسيد النتريك ورابع أكسيد ثنائي النتروجني غري أنه مي". k"حكم التعبئة اخلاص 

 . يف أوعية ضغط١٩٧٥حتت رقم األمم املتحدة 
بالنسبة ألوعية الضغط احملتوية غازات تلقائية " q"تستوىف اشتراطات حكم التعبئة اخلاص    

 .  االشتعال يف املائة من مركبات تلقائية١االشتعال أو خماليط غازات هلوبة حتتوي أكثر من 
وجيب ضمان . أثناء النقل) أي البلمرة أو التحلل(تتخذ اخلطوات الالزمة ملنع التفاعالت اخلطرة    

 .استقرار املواد أو إضافة عامل مانع للتفاعل إذا اقتضت الضرورة
 ١٩١١املدرج حتت رقم األمم املتحدة " B2H6"عند ملء املخاليط اليت حتتوي ثنائي بوران    

ن يكون الضغط يف مستوى حبيث أنه، إذا حتلل ثنائي البوران متاماً، ال يتجاوز الضغط يف يراعى أ
 .وعاء الضغط ثلثي ضغط االختبار
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 الغازات املضغوطة: ١اجلدول 

عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

 

بار
ل، 

عام
ط ال

ضغ
ال

)أ(

بار
ر، 
ختبا

 اال
غط
ض

)أ(  

 اال
مدة

ات
سنو

 بال
بار
خت

صر 
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

ات 
وان
سط
م ا
حز

أو
عية

غط
 ض

يب
أناب

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية 
ضا
 اإل
طر
خا
امل

عبة 
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

   10 X X X X X   2.2 1002 هواء، مضغوط 

   10 X X X X X   2.2 1006 أرجون، مضغوط 

              
u   5 X X X X X 3760 1.2 2.3 1016 أول أكسيد الكربون، مضغوط 

   5 X X X X X  1.2 2.3 1023 غاز الفحم، مضغوط 

a, k, 

n, o 

30 200 5  X   X 185 5.1 

8 

 1045 فلورا، مضغوط 2.3

   10 X X X X X   2.2 1046 هليوم، مضغوط 

d   10 X X X X X   2.1 1049 هدروجني، مضغوط 

   10 X X X X X   2.2 1056 كربتون، مضغوط 

   10 X X X X X   2.2 1065 نيون، مضغوط 

   10 X X X X X   2.2 1066 نتروجني، مضغوط 

   5 X X X X X  2.1 2.3 1071 غاز النفط، مضغوط 

s   10 X X X X X  5.1 2.2 1072 أكسجني، مضغوط 

z   5 X X X X X   2.3   ت سداسي إثيل   رابـع فوسفا
 وغاز مضغوط، خملوط

1612 

k, o 50 200 5  X   X 115 5.1 

8 

 1660 أكسيد النتريك، مضغوط 2.3

z   5 X X X X X ≤ 5000 2.1 2.3     ،غـاز مضغوط، مسي، هلوب
 غ م ا

1953 

z   10 X X X X X   2.1 1954 غاز مضغوط، هلوب، غ م ا 

z   5 X X X X X ≤ 5000  2.3 1955 ي، غ م اغاز مضغوط، مس 

z   10 X X X X X   2.2 1956 غاز مضغوط، غ م ا 

d   10 X X X X X   2.1 1957 ديوتريوم، مضغوط 

z   10 X X X X X   2.1     خملـوط غازات هدروكربونية
  مضغوطة،غ م ا

1964 

   10 X X X X X   2.1      ميثان، مضغوط أو غاز طبيعي
مضغوط عايل احملتوى من امليثان

1971 

 ـــــــــــــ
 .مل ثلثي ضغط االختبارامل، ال يتجاوز الضغط العاإذا مل ترد بيانات يف عمودي ضغط االختبار والضغط الع )أ( 
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 الغازات املضغوطة: ١      اجلدول 
عبئة

بالت
قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

 

بار
ل، 

عام
ط ال

ضغ
ال

)أ(

، ب
بار
الخت

ط ا
ضغ

)أ(ار ات 
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

ات 
وان
سط
م ا
حز

 

أو
عية

غط
 ض

يب
أناب

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية 
ضا
 اإل
طر
خا
امل

عبة 
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

d   10 X X X X X   2.1      ،هدروجـني وميـثان مضغوط
  خملوط

2034 

a, k, 

n, o 

30 200 5  X   X 2.6 5.1 

8 

ــجني،  2.3 ــد األكس ــاين فلوري ث
 مضغوط

2190 

z   10 X X X X X  5.1 2.2 3156 غاز مضغوط، مؤكسد، غ م ا 

z   5 X X X X X ≤ 5000 5.1 2.3 3303 غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، غ م ا 

z   5 X X X X X ≤ 5000 8 2.3 3304 غاز مضغوط، مسي، أكال، غ م ا 

z   5 X X X X X ≤ 5000 2.1 

8 

غـاز مضـغوط، مسي، هلوب،       2.3
 أكال، غ م ا

3305 

z   5 X X X X X ≤ 5000 5.1 

8 

غـاز مضغوط، مسي، مؤكسد،      2.3
 أكال، غ م ا

3306 

 ـــــــــــــ
 .مل ثلثي ضغط االختبارا الضغط العزمل، ال يتجاواإذا مل ترد بيانات يف عمودي ضغط االختبار والضغط الع )أ( 
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 الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

لء 
ة امل

سب
ن

بار 
ر، 
ختبا

 اال
غط
ض

ات 
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

يب 
أناب

ات
وان
سط
م ا
حز

غط
 ض
عية
أو

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية 
ضا
 اإل
طر
خا
امل

عبة
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
املتحدة

c, p  60 

52 

10  X   X   2.1 ١٠٠١ أستيلني، مذاب 

b 0.53 33 5 X X X X X 4000 8 2.3 ١٠٠٥ نشادر ال مائي 
 

 

0.715 

0.86 

225 

300 

5 X X X X X 387 8 2.3 ١٠٠٨ ثالثي فلوريد البورون 

 

 

 

1.13 

1.44 

1.60 

42 

120 

250 

10 X X X X X   2.2     غاز تربيد (برومو ثالثي فلوروميثان 
R 13B1( 

١٠٠٩ 

 0.59 10 10 X X X X X   2.1    بوتاداين - ٢،١(بوتادايينات، مثبتة (
 أو

١٠١٠ 

 0.55 10 10 X X X X X   2.1    بوتاداين -٣،١(بوتادايينات، مثبتة (
 أو

١٠١٠ 

z, v   10 X X X X X   2.1   كربونات، خماليط بوتادايينات وهدرو
 يف املائة   ٤٠مثبتة، حتتوي أكثر من     

 بوتادايينات

١٠١٠ 

v 0.51 10 10 X X X X X   2.1 ١٠١١ بوتان 
z 0.50 10 10 X X X X X   2.1 ١٠١٢ أو) خماليط البوتيلينات ( بوتيلني 

 0.53 10 10 X X X X X   2.1 ١٠١٢ أو) بوتيلني-١(بوتيلني 

 0.55 10 10 X X X X X   2.1 ١٠١٢ أو) بوتيلني-٢-سيس(تيلني بو 

 0.54 10 10 X X X X X   2.1  ١٠١٢ أو) بوتيلني-٢-ترانس(بوتيلني 

 0.66 

0.75 

190 

250 

10 X X X X X   2.2 ١٠١٣ ثاين أكسيد كربون 

a 1.25 22 5 X X X X X 293 8 2.3 ١٠١٧ كلور 
 1.03 29 10 X X X X X   2.2 غـاز(ي فلوروميثان ـورو ثنائـكل 

 )R 22 تربيـد
١٠١٨ 

 1.08 25 10 X X X X X   2.2   غاز (ي فلوروإيثان   ـكلــورو مخاس
 )R 115 تربيد

١٠٢٠ 

 1.20 12 10 X X X X X   2.2 اعي ب ر -٢،  ٢،  ٢،  ١- كلورو   -١
 )R 124 دـغاز تربي(فلوروإيثان 

١٠٢١ 

 0.83 

0.90 

1.04 

1.10 

100 

120 

190 

250 

10 X X X X X   2.2  غاز تربيد  ( فلورو ميثان كلورو ثالثي
(R 13 

١٠٢٢ 

u 0.70 100 5 X X X X X 350 2.1 2.3 ١٠٢٦ سيانوجني 
 0.53 20 10 X X X X X   2.1 ١٠٢٧ )سيكلوبروبان(حلقي  بروبان 
 1.15 18 10 X X X X X   2.2      غاز (ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان

 )R 12 دـتربي

١٠٢٨ 

 1.23 10 10 X X X X X   2.2 غاز تربيد (نائي كلورو فلوروميثان    ث
R 21( 

١٠٢٩ 
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 الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 
عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

لء 
ة امل

سب
ن

بار 
ر، 
ختبا

 اال
غط
ض

ات 
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر
لعنا
دة ا
تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

يب 
أناب

ات
وان
سط
م ا
حز

وعي
أ

غط
 ض
ة

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية 
ضا
 اإل
طر
خا
امل

عبة 
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

 0.79 18 10 X X X X X   2.1 غاز تربيد( ثنائي فلوروايثان -١،١ 
R 152a( 

١٠٣٠ 

b 0.59 10 10 X X X X X   2.1 ١٠٣٢ أمني ثنائي مثيل، ال مائي 
 0.58 18 10 X X X X X   2.1 ١٠٣٣ اثري ثنائي مثيل 
 0.25 

0.29 

0.39 

95 

120 

300 

10 X X X X X   2.1 ١٠٣٥ إيثان 

b 0.61 10 10 X X X X X   2.1 ١٠٣٦ أمني اثيل 
a 0.80 10 10 X X X X X   2.1 ١٠٣٧ كلوريد اثيل 
 0.64 10 10 X X X X X   2.1 ١٠٣٩ أثري مثيل إثيل 

l 0.78 15 5 X X X X X 2900 2.1 2.3      ىـأكسـيد اثيلني مع نتروجني حت 
ـ ضـغط     ١٠( ميغاباسكال   ١لي  ك

 س٥٠û عند) ارـب

١٠٤٠ 

 

 

0.66 

0.75 

190 

250 

10 X X X X X   2.1    أكسـيد االثــيلني وثـاين أكســيد
وط حيتوي أكسيد   ـون، خمل ـالكرب

  يف املائة ٩زيد على   تاالثـيلني بنسبة    
  يف املائة٨٧وال تتجاوز 

١٠٤١ 

b, z   5  X X  X   2.2 ١٠٤٣ مساد نشادري حملول به نشادر حر 
a, d 1.54 60 5 X X X X X 2860 8 2.3 ١٠٤٨ بروميد هدروجني، ال مائي 

a, d 

a, d 

a, d 

a, d 

0.30 

0.56 

0.67 

0.74 

100 

120 

150 

200 

5 X X X X X 2810  ١٠٥٠ كلوريد هدروجني، ال مائي 2.3 8

d, u 0.67 55 5 X X X X X 712 2.1 2.3 ١٠٥٣ كربيتيد هدروجني 

 0.52 10 10 X X X X X   2.1 ١٠٥٥ أيسو بوتيلني 
 Test pressure 

= 1.5 x 

working 

pressure 

10 X X X X X   2.2       غـازات مسيلة غري هلوبة مضاف
إلـيها نـتروجني أو ثاين أكسيد       

 كربون أو هواء

١٠٥٨ 

c, z   10 X X X X X   2.1 يني، خملوط  استيلني وبـروبادالـمثي
  أو مثبت

١٠٦٠ 

c 0.52 22 10 X X X X X   2.1 استيلني وبـروبادايني، خملوط لـمثي 
 يف املائة   ١بروبادايني مع   ( مثبـت 

  ) أستلنيل يف املائة مثي٤إىل 

 

b 0.58 13 10 X X X X X   2.1 ١٠٦١ أمني مثيل، ال مائي 
a 1.51 10 5 X X X X X 850  2.3 ١٠٦٢  بروميد مثيل 
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 الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

لء 
ة امل

سب
ن

بار 
ر، 
ختبا

 اال
غط
ض

ات 
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر 
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

يب 
أناب

ات
وان
سط
م ا
حز

غط
 ض
عية
أو

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/  

ر ا
خاط

امل
فية
ضا
إل

عبة 
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

a 0.81 17 10 X X X X X   2.1 ـ كلوري از ـغ(ل  ـد مثـي  ــ
 )R 40 دـتربي

١٠٦٣ 

d, u 0.78 10 5 X X X X X 1350 2.1 2.3 مركبتان مثيل ١٠٦٤ 
k 1.30 10 5  X X  X 115 5.1 

8 

رابـع أكسيد ثنائي النتروجني      2.3
 )النتروجنيثاين أكسيد (

١٠٦٧ 

k 1.10 13 5  X   X 35 8 2.3 ١٠٦٩ كلوريد نتروسيل 

 0.68 

0.74 

0.75 

180 

225 

250 

10 X X X X X  5.1 2.2 ١٠٧٠  أكسيد نتروز 

v, z   10 X X X X X   2.1 لات نفطغاز  ١٠٧٥ ة، مسّي
k 1.23 20 5  X X  X 5 8 2.3 ١٠٧٦ فوسجني 

 0.43 30 10 X X X X X   2.1 ١٠٧٧ وبيلنيبر 
z   10 X X X X X   2.2 ١٠٧٨ .أ. م. غاز تربيد، غ 

 1.23 14 5 X X X X X 2520 8 2.3 ١٠٧٩  الكربيتدثاين أكسي 
 

 

1.04 

1.33 

1.37 

70 

140 

160 

10 X X X X X   2.2 ١٠٨٠ سادس فلوريد الكربيت 

m, o  200 10 X X X X X   2.1 ١٠٨١ رباعي فلورو إثيلني، مثبت 

u 1.13 19 5 X X X X X 2000 2.1 2.3     ،مثبت ثالثي فلوروكلورو اثيلني
 )R 1113 غاز تربيد(

١٠٨٢

b 0.56 10 10 X X X X X   2.1 ١٠٨٣ أمني ثالثي مثيل، ال مائي 
a 1.37 10 10 X X X X X   2.1  ،١٠٨٥ مثبتبروميد الفاينيل 
a 0.81 12 10 X X X X X   2.1 بتد الفاينيــل، مثــكلوري ١٠٨٦ 

 0.67 10 10 X X X X X   2.1 ١٠٨٧ تاثري مثيل الفاينيل، مثب 
a 1.51 10 5 X X X X X 850  2.3 د املثيل، ـالكلوروبيكرين وبرومي

 خملوط
١٥٨١ 

a 0.81 17 5 X X X X X   2.3 ــ ــيكرين وكلوري د ـلكلوروب
 املثيل، خملوط

١٥٨٢ 

k 1.03 20 5  X   X 80 8 2.3 ،١٥٨٩  مثبتكلوريد سيانوجني 

 1.19 10 5 X X X X X 2541 8 2.3 ١٧٤١ ثالث كلوريد البورون 

a 1.40 30 5 X X X X X 299 5.1 

8 

 ١٧٤٩ ثالث فلوريد الكلور 2.3

 1.11 22 10 X X X X X   2.2 ن ـي فلوروالــربوبيليـسداســ
 )R 1216 غاز تربيد(

١٨٥٨ 

 0.74 

1.10 

200 

300 

5 X X X X X 450 8 2.3 ١٨٥٩ وريد السليكونرابع فل 

a 0.64 250 10 X X X X X   2.1 ١٨٦٠ فلوريد الفاينيل، مثبت 

d, k, 

o 

0.07 250 5  X   X 80 2.1 2.3 ١٩١١ ديبوران 
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P200 تابع(توجيه التعبئة( P200 
 الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

لء
ة امل

سب
ن

ختبا
 اال
غط
ض

بار
ر، 

ات
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

يب
أناب

ات
وان
سط
م ا
حز

غط
 ض
عية
أو

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية
ضا
 اإل
طر
خا
امل

عبة
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

a 0.81 17 10 X X X X X   2.1   ل وكلوريد املثيلني،ـكلوريـد املثي
 خملوط

١٩١٢ 

 0.66 

0.75 

190 

250 

10 X X X X X   2.2       أكسيد إثيلني وثاين أكسيد كربون، خملوط
 يف ٩ال تـزيد فيه نسبة أكسيد إثيلني على   

 املائة

١٩٥٢ 

 1.30 10 10 X X X X X   2.2 ــورو -٢، ١ ــنائي كلـ ،١- ثـ
غاز ( رباعي فلوروايثان    -٢،  ٢،  ١

 )R 114 تربيد

١٩٥٨ 

 0.77 250 10 X X X X X   2.1 غاز تربيد  ( ثنائي فلورو إثيلني     -١،١
(R 1132a 

١٩٥٩ 

 

 

0.34 

0.37 

225 

300 

10 X X X X X   2.1 ١٩٦٢ إثيلني 

v, z   10 X X X X X   2.1       ،غـاز هدرو كربوين خملوط، مسّيل
 .ا. م. غ

١٩٦٥ 

z   5 X X X X X   2.3 ١٩٦٧ مبيد غازي للحشرات، مسي،غ م أ 

z   10 X X X X X   2.2 ١٩٦٨ بيد غازي للحشرات،غ م أم 

v 0.49 10 10 X X X X X   2.1 ١٩٦٩ أيسو بوتان 
 1.05 31 10 X X X X X   2.2  ـ ي فلوروميثان،  ــورو ثنائ ـكل

ان، خملوط ـوكلورو مخاسي فلوروايث
ذو درجة غليان ثابتة تبلغ فيه نسبة       

 يف  ٤٩كلورو ثنائي فلوروميثان حنو     
 )R 502 غاز تربيد(املائة 

١٩٧٣ 

 1.61 10 10 X X X X X   2.2 ورو ثنائي فلوروبرومو ميثان    ــكل
 )R 12B1 غاز تربيد(

١٩٧٤ 

k, z   5  X X  X 115 5.1 
8 

 

أكسـيد النـتريك ورابـع أكسيد        2.3
خملوط أكسيد  (النـتروجني، خملوط    

 )النتريك وثاين أكسيد نتروجني

١٩٧٥ 

 1.34 11 10 X X X X X   2.2   غاز تربيد  (حلقي  ن  مثـاين فلوروبوتا
RC 318( 

١٩٧٦ 

v 0.42 25 10 X X X X X   2.1 ١٩٧٨ بروبان 
 0.62 

0.94 

200 

300 

10 X X X X X   2.2  غاز تربيد (رباعي فلورو ميثان(R 14 ١٩٨٢ 
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P200 تابع(توجيه التعبئة( P200 

 الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 
عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

لء
ة امل

سب
ن

بار
ر، 
ختبا

 اال
غط
ض

ات
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

يب
أناب

ات
وان
سط
م ا
حز

غط
 ض
عية
أو

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية
ضا
 اإل

طر
خا
امل

عبة
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

 1.18 10 10 X X X X X   2.2 ــورو-١ ــي-٢،٢،٢- كل  ثالث
غــاز تبـريد  (ان  ـفلوروايـث 

R 133a( 

١٩٨٣ 

 0.87 
0.95 

190 
250 

10 X X X X X   2.2     غاز تربيد ( ثالثي فلورو ميثان
 R 23( 

١٩٨٤ 

 0.75 35 10 X X X X X   2.1 ــثـان -١،١،١ ــي فلوروإي  ثالث
 R 143a)غـاز تربيـد (

٢٠٣٥ 

 1.24 130 10 X X X X X   2.2 ٢٠٣٦ زينون 

 0.53 10 10 X X X X X   2.1 ٢٠٤٤  ثنائي مثيل بروبان-٢،٢ 

حملول نشادر، كثافة نسبية أقل      2.2           
 س يف املاء١٥û عند ٠,٨٨٠من 

٢٠٧٣ 

b 0.80 10 5 X X X X X        يف املائة ولكن    ٣٥مع أكثر من 
  يف املائة نشادر٤٠أقل من 

 

b 0.77 12 5 X X X X X        يف املائة ولكن    ٤٠مع أكثر من 
  يف املائة نشادر٥٠أقل من 

 

d, k 1.10 42 5  X   X 20 2.1 2.3 ٢١٨٨ أرسني 

 0.90 10 5 X X X X X 314 2.1 
8 

 ٢١٨٩ ثنائي كلورو إيثان 2.3

u 1.10 50 5 X X X X X 3020  2.3 ٢١٩١ فلوريد السلفوريل 

d,q 1.02 250 5 X X X X X 620 2.1 2.3 ٢١٩٢ جرمان 

 1.10 200 10 X X X X X   2.2     غاز تربيد  (سداسي فلورو إيثان
R 116( 

٢١٩٣ 

k 1.46 36 5  X   X 50 8 2.3 ٢١٩٤ سادس فلوريد السلينيوم 
k 1.00 20 5  X   X 25 8 2.3 ٢١٩٥ سادس فلوريد التلوريوم 

a, k 2.70 10 5  X   X 160 8 2.3 ٢١٩٦ سادس فلوريد التنغسنت 

a, d 2.25 23 5 X X X X X 2860 8 2.3 ٢١٩٧ يوديد اهلدروجني، ال مائي 

k 
k 

0.90 
1.34 

200 
300 

5  X   X 190 8 2.3 ٢١٩٨ خامس فلوريد الفسفور 

d k,q 
d,k,q

0.30 
0.45

225 
250 

5  X   X 20 2.1 2.3  ٢١٩٩ فوسفني

 0.50 22 10 X X X X X   2.1 ٢٢٠٠ بروبادايني، مثبت 

k 1.60 31 5  X   X 2 2.1 2.3 ٢٢٠٢ وجني، ال مائيسيلينيد اهلدر 

d, q 
d, q 

0.32 
0.36 

225 
250 

10 X X X X X   2.1 ٢٢٠٣ سيالن 

u 0.84 26 5 X X X X X 1700 2.1 2.3 ٢٢٠٤ كربيتيد الكربونيل 

 
 

0.47 
0.70 

200 
300 

5 X X X X X 360 8 2.3 ٢٤١٧ فلوريد الكربونيل 

k 0.91 30 5  X   X 40 8 2.3 ٢٤١٨ رابع فلوريد الكربيت 
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P200 تابع( توجيه التعبئة( P200

 الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 
عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

لء
ة امل

سب
ن

بار 
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ختبا

 اال
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ض

ات 
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر 
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

يب
أناب

ات
وان
سط
م ا
حز

غط
 ض
عية
أو

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي
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٣م/  
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خا
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فية
ضا

عبة 
لش
و ا
ة أ
رتب
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 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

 

 

 1.19 10 10 X X X X X   2.1 ٢٤١٩ برومو ثالثي فلورو إثيلني 

 1.08 22 5 X X X X X 470 8 2.3 ٢٤٢٠ سداسي فلوروأسيتون 

k   5  X   X 57 5.1 
8 

 ٢٤٢١ ثالث أكسيد النتروجني 2.3

 1.34 12 10 X X X X X   2.2    غاز تربيد   (٢-فلـورو بوتني  مثـاين
(R 1318 

٢٤٢٢ 

 1.09 25 10 X X X X X   2.2  غاز تربيد(مثاين فلوروبروبان R 218( ٢٤٢٤ 
 
 

0.50 
 

200 
 

10 X X X X X  5.1 2.2 ٢٤٥١ ثالث فلوريد النتروجني 

c 0.57 10 10 X X X X X   2.1 ٢٤٥٢ إثيل أستيلني، مثبت 

 0.57 30 10 X X X X X   2.1 غاز تربيد (وريد اإلثيل فلR 161( ٢٤٥٣ 

 0.36 300 10 X X X X X   2.1  غاز تربيد (فلوريد املثيلR 41( ٢٤٥٤ 

 ٢٤٥٥ نتريت املثيل 2.2           

 0.99 10 10 X X X X X   2.1 ــورو -١ ــنائي -١، ١- كلـ  ثـ
ــث ــغ (انـفلورواي ــربيـ دـاز ت

R 142b( 

٢٥١٧ 

z   5 X X X X X 600 2.1 
8 

 ٢٥٣٤ ثيل كلورو سيالنم 2.3

a, k
 

1.49 13 5  X   X 122 5.1 
8 

 ٢٥٤٨ خامس فلوريد الكلور 2.3

 0.11 
0.20 
0.66 

31 
42 

100 

10 X X X X X   2.2 كلـورو ثالثي فلورو ميثان وثالثي
فلـورو ميـثان، خملـوط ال تنفصل        
مكوناته بالتقطري،نسبة كلورو ثالثي    

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

٢٥٩٩ 

 0.63 10 10 X X X X X   2.1  ٢٦٠١ )سيكلو بوتان(بوتان حلقي 

 1.01 22 10 X X X X X   2.2  ،ثــنائي كلوروثــنائي فلوروميــثان
وثـنـائي فلوروايـثان، خملوط ال      
تنفصـل مكوناته بالتقطري، تبلغ فيه      

ــب ــنائي ـنس ــورو ث ــنائي كل ة ث
ز غا( يف املائة    ٧٤فلوروميـثان حنو    

 )R 500 تربيد

٢٦٠٢ 

k 1.20 20 5  X   X 20 2.1 2.3 ٢٦٧٦ ستيبني 

a 1.50 10 5 X X X X X 290 5.1 
8 

 ٢٩٠١ كلوريد الربوم 2.3

k 1.17 17 5  X X  X 10 8 2.3 ٣٠٥٧ كلوريـد ثالثي فلوروأستيل 
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P200 تابع( توجيه التعبئة( P200

 الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األ
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اخلا
ام 
حك

لء
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غازا
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ح
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أناب

ات
وان
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م ا
حز

غط
 ض
عية
أو

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية 
ضا
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طر
خا
امل

عبة 
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

 

 1.09 18 10 X X X X X   2.2 ثـنائي كلـورو ثـنائي فلوروميثان
وأكسيد اإلثيلني، خملوط ال تتجـاوز 
فـيـه نسـبـة أكسيـد اإلثيلني      

  يف املائة١٢,٥

٣٠٧٠ 

 u 1.21 33 5 X X X X X 770 5.1 2.3 ٣٠٨٣ فلوريد فوق كلوريل 

 0.75 20 10 X X X X X   2.1  ٣١٥٣ )إثري مثيل فاينيل(فوق فلورو 

 0.98 10 10 X X X X X   2.1  ٣١٥٤ )إثري إثيل فاينيل(فوق فلورو 

z   10 X X X X X  5.1 2.2 ٣١٥٧ .غاز مسيل، مؤكسد، غ م أ 

 1.04 22 10 X X X X X   2.2 ان ـ رباعي فلوروايث  -٢،  ١،  ١،  ١
 )R 134a دـاز تربيـغ(

٣١٥٩ 

z   5 X X X X X ≤ 5000 2.1 2.3 ٣١٦٠ غاز مسيل، مسي، هلوب، غ م ا 

z   10 X X X X X   2.1 ٣١٦١ .ا. م. غـاز مسيـل، هلـوب، غ 
z   5 X X X X X ≤ 5000  2.3 ٣١٦٢ .غاز مسيل، مسي، غ م ا 

z   10 X X X X X   2.2 ٣١٦٣ .أ. م. غاز مسيل، غ 
 
 

0.95 
0.72 

49 
36 

10 X X X X X   2.2      غـاز تربيد  (مخاسـي فلوروايـثان
R 125( 

٣٢٢٠ 

 0.78 48 10 X X X X X   2.1      غـاز تربيد  (ثـنائي فلوروميـثان
R 32( 

٣٢٥٢ 

 1.20 15 10 X X X X X   2.2   غاز تربيد (ان  ـسـباعي فلوروبروب
R 227( 

٣٢٩٦ 

 1.16 10 10 X X X X X   2.2   ــاعي ــيلني وكلورورب ــيد اث أكس
فلوروايثان خملوط، حيتوي ما ال يزيد      

ـ  من أكسيد  يف املائـة     ٨,٨ى  ـعل
 االثيلني

٣٢٩٧ 

 1.02 26 10 X X X X X   2.2 ــي ــيـأكس ــي ـد االثيل ن ومخاس
فلوروإيثان، خملوط، حيتوي ما ال يزيد 

من أكسيد االثيلنييف املائة  ٧,٩على 

٣٢٩٨ 

 1.03 17 10 X X X X X   2.2 ــي ــيـأكس ــاعي ـد االثيل ن ورب
فلوروإيثان، خملوط، حيتوي ما ال يزيد 

من أكسيد االثيلنييف املائة  ٥,٦على 

٣٢٩٩ 

 0.73 28 5 X X X X X أكثر من 
2900 

أكسـيد إثـيلني وثـاين أكسيد        2.3 2.1
 ٨٧الكربون، خملوط به أكثر من      

 يف املائة أكسيد إثيلني

٣٣٠٠ 

z   5 X X X X X ≤ 5000 5.1 2.3 ٣٣٠٧ غاز مسيل، مسي، مؤكسد، غ م ا 
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P200 تابع( توجيه التعبئة( P20

 ابةالغازات املسّيلة واملذ: ٢اجلدول 
عبئة
بالت
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ملتعل
صة ا

اخلا
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ن
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 ض
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عبة
لش
و ا
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رتب
ال

 

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
املتحدة

 

z   5 X X X X X ≤ 5000 8 2.3 ٣٣٠٨ غاز مسيل، مسي، أكال، غ م ا 

z   5 X X X X X ≤ 5000 2.1

8 

غاز مسيل، مسي، هلوب، أكال،      2.3
 غ م ا

٣٣٠٩ 

z   5 X X X X X ≤ 5000 5.1

8 

غاز مسيل، مسي، مؤكسد، أكال،  2.3
 غ م ا

٣٣١٠ 

b   5 X X X X X  8 2.3       حملـول نشادر، كثافة نسبية أقل
يف س ˚١٥ درجة عند ٠,٨٨٠من 

يف املائة  ٥٠املاء، حيتوي أكثر من 
 من النشادر

٣٣١٨

 0.82 36 10 X X X X X   2.2 غاز تربيد R 404A  ٣٣٣٧
 0.94 36 10 X X X X X   2.2 يد غاز تربR 407A  ٣٣٣٨
 0.93 38 10 X X X X X   2.2 د غاز تربيR 407B  ٣٣٣٩
 0.95 35 10 X X X X X   2.2 يدغاز ترب R 407C ٣٣٤٠
z   10 X X X X X   2.1 ٣٣٥٤ غاز مبيد لآلفات، هلوب، غ م ا 

z   5 X X X X X  2.1 2.3  غاز مبيد لآلفات، مسي، هلوب، غ
 م ا

٣٣٥٥ 

c, p  60 

52 

5  X   X   2.1 ٣٣٧٤ أستيلني، مذيب حر 
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P200 تابع( توجيه التعبئة( P200

 ٢لرتبة مواد غري مدرجة يف ا: ٣اجلدول 

عبئة
بالت

قة 
ملتعل
صة ا

اخلا
ام 
حك
األ

لء
ة امل

سب
ن

بار 
ر، 
ختبا

 اال
غط
ض

ات 
سنو

 بال
بار
الخت

ة ا
مد

صر 
لعنا
دة ا

تعد
ت م

غازا
ت 
اويا
ح

يب
أناب

ات
وان
سط
م ا
حز

غط
 ض
عية
أو

ات
وان
سط
ا

مل
تل 
لقا
ز ا
ركي

الت
٣م/ فية 
ضا
 اإل
طر
خا
امل

عبة
لش
و ا
ة أ
رتب
ال

 

 االسم والوصف

رقم 
األمم 
 املتحدة

 . يف املائة من حجمها٨عن ) يف العبوة(يشترط أال يقل النقصان  )أ( 

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

 : العبوات التاليةيسمح باستخدام
 .واالختبار وامللء اليت تقرها السلطة املختصةالبناء اسطوانات الغاز املضغوط وأوعية الغاز املطابقة الشتراطات  )١(
 :٣-١-٤ و١-١-٤ة يف  األحكام العامة الوارداستيفاءيسمح أيضاً بالعبوات التالية بشرط  )٢(

ة، تستخدم عبوات جممعة توضع فيها عبوات داخلية زجاجية أو معدنية خمتومة ييف حالة الغازات غري السم )أ(
 .`٣` لترات لكل طرد على حنو يفي مبستوى أداء جمموعة التعبئة ٥بإحكام ذات سعة قصوى 

وات داخلية زجاجية أو معدنية خمتومة بإحكام ، تستخدم عبوات جممعة توضع فيها عبالسميةيف حالة الغازات  )ب(
 .`٣`ذات سعة قصوى لتر واحد لكل طرد على حنو يفي مبستوى أداء جمموعة التعبئة 

 

k 0.55 100 5  X   X 40 3 6.1      سـيانيد اهلدروجني، مثبت، به
  يف املائة ماء٣أقل من 

١٠٥١ 

t 0.84 10 5  X X  X 966 6.1 8 ١٠٥٢ فلوريد اهلدروجني، ال مائي 

k 
 )أ(

10 5  X X  X 25 6.1 

8 

 ١٧٤٥ خامس فلوريد الربوم 5.1

k 
 X X  X 50 6.1  5 10 )أ(

8 

 ١٧٤٦ ثالث فلوريد الربوم 5.1

k 
 X X  X 120 6.1  5 10 )أ(

8 

 ٢٤٩٥ خامس فلوريد اليود 5.1

z  10 5  X X  X  6.1 3  ــيد ــيلني وأكس ــيد اإلث أكس
 يف ٣٠الربوبيلني، خملوط به حىت 

 املائة أكسيد إثيلني

٢٩٨٣ 
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P202 توجيه التعبئة P202 

 )ستكمل فيما بعدي(
 

P203 توجيه التعبئة P203 
أما الغازات املسّيلة املربدة املوضوعة يف أوعية . ّرية مغلقةينطبق هذا التوجيه على الغازات املسّيلة املّربدة املعبأة يف أوعية ق

 . قّرية مفتوحة فتخضع الشتراطات البناء واالختبار وامللء اليت تعتمدها السلطة املختصة
 .١-٦-١-٤ختضع األوعية القرية املغلقة لالشتراطات العامة الواردة يف 

 . لنقل الغازات املسّيلة املربدة٢-٦اً ملا ورد يف الفصل يسمح باستخدام األوعية القرية املغلقة املصنعة وفق
 .تكون األوعية القرية املغلقة معزولة على حنو جيعلها غري مغّشاة بالصقيع

 اختبار الضغط )١(
 :متأل األوعية القرية املغلقة بالسوائل املّربدة حبسب ضغوط االختبار الدنيا التالية 

 ١,٣ ضغط االختبار عن حاصل ضرب لي، ال يقئقة ذات الغزل اخلوايف حالة األوعية القرية املغل )أ(
 ١( كيلو باسكال ١٠٠بالضغط الداخلي األقصى للوعاء اململوء، سواء أثناء امللء أو التفريغ، مضافاً إليه 

 ؛)بار
الضغط يف  ١,٣ ضغط االختبار عن حاصل ضرب ليف حالة األوعية القرية املغلقة األخرى، ال يق )ب(

 . تبارعي األقصى للوعاء اململوء، على أن يؤخذ الضغط الناشئ أثناء امللء والتفريغ بعني االالداخل
 درجة امللء  )٢(

 حجم السائل عند درجة حرارة تجاوزيف حالة الغازات املسّيلة املربدة غري السمية وغري القابلة لاللتهاب، ال ي 
 .ائة من السعة املائية لوعاء الضغط يف امل٩٨)  بار١( كيلوباسكال ١٠٠امللء وضغط مقداره 

 حبيث أنه إذا ،مستوى معًنيأقل من درجة امللء تظل يف حالة الغازات املسّيلة املّربدة غري القابلة لاللتهاب،  
ارتفعت درجة حرارة احملتويات إىل قيمة يكون عندها الضغط البخاري مساوياً للضغط الذي يفتح عنده صمام 

 . تلك يف املاء من السعة املائية عند درجة احلرارة ٩٨ائل إىل التنفيس، وصل حجم الس
 وسائل تنفيس الضغط )٣(

 .تزود األوعية القرية املغلقة بوسيلة تنفيس للضغط واحدة على األقل 
 التوافق )٤(

عية املعدة ويف حالة األو.  متوافقة مع حمتوى األوعيةاملغاليقيانة ص الوصالت أو إحكامتكون املواد املستخدمة يف  
 . هذه املواد تفاعالً خطراً مع تلك الغازاتل ال تتفاع،)١-٥للرتبة خبطر إضايف أي (لنقل الغازات املؤكسدة 

 
P300 توجيه التعبئة P300 

 .٣٠٦٤ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٣-١-٤ و١-١-٤  األحكام العامة الواردة يفاستيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 

عبوات جممعة مكونة من علب معدنية داخلية ال تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية  
 . لترات من احمللول٥ال حتتوي أكثر من ) 4F أو4D  أو4C2 أو 4C1(خارجية 
 :اشتراطات إضافية

 .حتاط العلب املعدنية إحاطة كاملة مبادة توسيد ماصة -١
 .ن الصناديق اخلشبية تبطينا كامال مبادة مناسبة كتيمة للماء والنتروغلسرينتبط -٢
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P301 توجيه التعبئة P301 

 .٣١٦٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف  استيفاء يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة

 .ابيب األلومنيوم ومزود بأغطية ملحومةوعاء ضغط مصنوع من أن )١(
 . لترا٤٦ً من األملنيوم امللحوم ذي حجم داخلي أقصى  خزانيتكون االحتواء األويل للوقود داخل هذا الوعاء من  
 كيلوباسكال والضغط املانومتري االنفجاري ١ ٢٧٥الضغط املانومتري التصميمي األدىن للوعاء اخلارجي يكون  

 .باسكالكيلو ٢ ٧٥٥األدىن 
 .يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب 
كواليت، داخل ميتغلَّف الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمونة مبادة توسيد غري قابلة لالحتراق، مثل مادة الفري 

 .عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام حتمي بصورة كافية مجيع التجهيزات
 . لترا٤٢ًوقود القصوى لكل وحدة وطرد كمية التكون  

 .األلومنيوموعاء ضغط مصنوع من  )٢(
يتكون االحتواء األويل للوقود داخل هذا الوعاء من حجرية وقود ملحومة كتيمة للبخار مزودة حبويصل مرن ذي  

 . لترا٤٦ًحجم داخلي أقصى 
 والضغط املانومتري االنفجاري باسكال كيلو٢ ٦٨٠الضغط املانومتري التصميمي األدىن لوعاء الضغط يكون  

 . كيلوباسكال٥ ١٧٠األدىن 
يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب، مث يغلَّف بصورة مأمونة يف مادة توسيد غري قابلة  

 .ية مجيع التجهيزاتكواليت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام حتمي بصورة كافميلالحتراق، مثل مادة الفري
 . لترا٤٢ً لكل وحدة وطرد القصوىكمية الوقود تكون  

 
P302 توجيه التعبئة P302 

 .٣٢٦٩ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 

 .، بتطبيقها على املادة األساسية ٣وفقاً للمعايري اخلاصة بالرتبة   ` ٣`أو ` ٢`توى أداء جمموعة التعبئة العبوات اجملمعة اليت تفي مبس 
 .بصورة منفصلة يف عبوات داخلية) أكسيد فوقي عضوي(يعبأ كل من املادة األساسية واملادة احلفازة  
 . خطراً يف حال حدوث تسربجيوز وضع املكونات يف نفس العبوة اخلارجية شريطة أال تتفاعل تفاعالً 
 غرام لكل عبوة ٥٠٠ مليلتراً لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و١٢٥الكمية القصوى للمادة احلفازة تكون  

 .داخلية إذا كانت صلبة
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P400 توجيه التعبئة P400 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
وتصنع األوعية من الفوالذ وختضع . ٦-٣-١-٤شريطة الوفاء باألحكام العامة الواردة يف ضغط الأوعية ميكن استخدام  )١(

).  بار، الضغط املانومتري١٠( ميغاباسكال ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن ١٠الختبار مبدئي مث الختبارات دورية كل 
 ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠ز خامل على أال يقل الضغط املانومتري عنويكون السائل أثناء النقل حتت طبقة من غا

 أو 1D أو 1N2 أو 1B2 أو 1A2(أو اسطوانـات ) 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A(صناديـق  )٢(
1G ( أو تنكات)3A2 3 أوB2 (يد تتضمن علبا معدنية مغلقة بإحكام فيها عبوات داخلية زجاجية أو معدنية ال تز

وتوسد العبوات الداخلية من مجيع اجلوانب مبادة .  لتر واحد وهلا سدادات ملولبة ذات حشاياعلىسعة كل منها 
 يف املائة ٩٠العبوات الداخلية بأكثر من وال متأل .  بكاملهاجافة ماصة غري قابلة لالحتراق تكفي المتصاص احملتويات

 .م كغ١٢٥ت اخلارجية وتبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوا. من سعتها
مصنوعة من الفوالذ أو ) 4B أو 4A(أو صناديق ) 3B2 أو 3A2(، أو تنكات )1N2 أو 1B2 أو 1A2(اسطوانات  )٣(

تتضمن علبا معدنية داخلية خمتومة بإحكام ال م  كغ١٥٠األملنيوم أو املعدن تبلغ الكتلة الصافية القصوى لكل منها 
وتوسد العبوات الداخلية من مجيع اجلوانب . ، وهلا سدادات ملولبة ذات حشايا لترات٤تزيد سعة الواحدة منها عن 

وتفصل كل طبقة من العبوات .  بكاملهامبادة جافة ماصة غري قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتصاص احملتويات
 . املائة من سعتها يف٩٠وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من . الداخلية حباجز فاصل باإلضافة إىل مادة التوسيد

 :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP86  جيب إزالة اهلواء من حيز البخار بواسطة النتروجني أو إحدى ٣٣٩٤ و٣٣٩٢يف حالة رقمي األمم املتحدة ،

 .الوسائل األخرى

 
P401 توجيه التعبئة P401 

 :٣-١-٤ و١-١-٤  األحكام العامة الواردة يفاستيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
وتصنع األوعية من الفوالذ وختضع . ٦-٣-١-٤شريطة الوفاء باألحكام العامة الواردة يف ضغط الأوعية ميكن استخدام  )١(

 بار، الضغط ٦( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط ال يقل عن ١٠الختبار مبدئي مث الختبارات دورية كل 
 كيلوباسكال ٢٠ت طبقة من غاز خامل على أال يقل الضغط املانومتري عنويكون السائل أثناء النقل حت). املانومتري

 ). بار٠,٢(
 العبوة اخلارجية        العبوة الداخلية    عبوات داخلية منمع عبوات جممعة  )٢(

 م كغ٣٠             حدلتر وا                 الزجاج أو املعدن أو البالستيك مزودة بسدادات 
 الصافية القصوى الكتلة                مبادة توسيد وامتصـاص خاملةاطةوحمملولبة  
  . بكاملهابكمية تكفي المتصاص احملتويات 

 
P402 توجيه التعبئة P402 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
وتصنع األوعية من . ٦-٣-١-٤ء باألحكام العامة الواردة يف شريطة الوفاضغط الأوعية ميكن استخدام  )١(

 بار، ٦( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط ال يقل عن ١٠الفوالذ وختضع الختبار مبدئي مث الختبارات دورية كل 
 ٢٠انومتري عنويكون السائل أثناء النقل حتت طبقة من غاز خامل على أال يقل الضغط امل). الضغط املانومتري

 ). بار٠,٢(كيلوباسكال 
   العبوة اخلارجية  العبوة الداخلية        عبوات جممعة تتضمن عبوات داخلية )٢(

 الكتلة الصافية القصوى         الزجاج أو املعدن مصنوعة من 
 مكغ١٢٥   )زجاج (مكغ١٠    البالستيك ومزودة بسدادات أو 
 مكغ١٢٥ )معدن أو بالستيك (مكغ١٥  اص خاملةملولبة حماطة مبادة توسيد وامتص 
 .بكمية تكفي المتصاص كامل احملتويات 

 . لترا٢٥٠ًذات سعة قصوى ) 1A1(اسطوانات فوالذية  )٣(
ذات سعة ) 6HB1 أو 6HA1(عبوات مركبة مكونة من وعاء بالستيكي داخل اسطوانة من الفوالذ أو األملنيوم  )٤(

  . لترا٢٥٠قصوى 
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P403  P403 لتعبئةتوجيه ا
 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 

 العبوات اجملمعة
 العبوات الداخلية العبوات اخلارجية الكتلة الصافية القصوى

  كغ٢ زجاج
  كغ١٥ بالستيك
  كغ٢٠ معدن

 ةالداخلي  العبواتحيكم سّد
 ) مثالًبسدادات ملولبة(
 

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٢٥٠
 م كغ٢٥٠
 م كغ٢٥٠
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ٦٠
 م كغ٢٥٠

 
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠

 االسطوانات
 (1A2)فوالذ    

 (1B2)    ألومنيوم 
 (1N2)معدن آخر    
 (1H2)بالستيك    
 (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (1G)كرتون    

 الصناديق
 (4A)فوالذ    

 (4B)   ألومنيوم 
 (4C1)خشب طبيعي    
 (4C2) للتنخيل مانعة درانجب خشب طبيعي   
 (4D) )أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F)خشب معاد تكوينه    
 (4G)كرتون    
 (4H1)بالستيك ممدد    
 (4H2)بالستيك جامد    

 التنكات
 (3A2)فوالذ    

 (3B2)    ألومنيوم 
  (3H2)بالستيك    

 العبوات املفردة  
 
 م كغ٢٥٠
 م كغ٢٥٠
 م كغ٢٥٠
 م كغ٢٥٠

 
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠

 
 م كغ٢٥٠
 م كغ٧٥

 
 م كغ٧٥

 

 االسطوانات 
 )1A1، 1A2 (فوالذ   

 1B1) ، (1B2   ألومنيوم 
 1N1) ، (1N2معدن خبالف الفوالذ أو األلومنيوم    
 1H1، (1H2 (بالستيك   

 التنكات
 3A1) ، (3A2فوالذ    
 3B1) ،(3B2أملنيوم    
 3H1) ،(3H2بالستيك    

 العبوات املركبة
 )6HB1 أو 6HA1(األلومنيوم وعاء بالستيكي داخل اسطوانة من الفوالذ أو          
)األبلكاش (وعاء بالستيكي داخل اسطوانة من الكرتون أو البالستيك أو اخلشب الرقائقي                 

)6HG16  أوHH1 6 أوHD1( 
أو اخلشب أو اخلشب الرقائقي  األلومنيوم وعاء بالستيكي داخل صندوق من الفوالذ أو    

  أو6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو (6HA2أو الكرتون أو البالستيك اجلامد ) األبلكاش(
6HG2  6)أوHH2 

 .٦-٣-١-٤ميكن استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامة يف 
 :ص يتعلق بالتعبئةحكم خا

PP83   غم من املادة ٢٠، ميكن ألغراض النقل تعبئة األكياس السدودة للماء اليت حتتوي أقل من       ٢٨١٣يف حالة رقم األمم املتحدة 
وال حتتوي . ويعبأ كل كيس سدود للماء يف كيس حمكم السد من البالستيك ويوضع داخل عبوة وسيطة    . ألغراض تشكل احلرارة     

 .وال يوضع يف العبوة ماء أو سائل ميكن أن يتفاعل مع املادة املتفاعلة من املاء.  غ من املادة٤٠٠ية على أكثر من العبوة اخلارج  
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P404  P404 توجيه التعبئة
 ٢٠٠٥ و١٨٥٥ و١٨٥٤ و١٣٨٣:  أرقام األمم املتحدة التاليةاملدرجة حتتينطبق هذا التوجيه على املواد الصلبة التلقائية االشتعال 

 .٣٤٦١ و٣٣٩٣ و٣٣٩١ و٣٢٠٠ و٢٨٨١ و٢٨٤٦ و٢٥٤٦ و٢٥٤٥ و٢٤٤١ و٢٠٠٨و
 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 

 :العبوات اجملمعة )١(
 )4H2أو  4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1D أو 1H2 أو  1N2  أو1B2 أو 1A2( :العبوات اخلارجية 
 . كغم١٥الكتلة الصافية لكل منها على عبوات معدنية ال تزيد  :العبوات الداخلية 
 .تكون العبوات الداخلية خمتومة بإحكام ومزودة بسدادات ملولبة    

 )3B2 وأ 3B1 وأ 3A2 أو 3A1وأ 1N2و أ 1N1 وأ 1B1 وأ 1A2 وأ 1A1( :العبوات املعدنية )٢(
 م كغ١٥٠: الكتلة اإلمجالية القصوى 

 )6HB1 أو 6HA1(وعاء بالستيكي داخل اسطوانة من الفوالذ أو األملنيوم  :العبوات املركبة )٣(
 م كغ١٥٠: الكتلة اإلمجالية القصوى 

 .٦-٣-١-٤ميكن استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامة يف 
 :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP86  جيب إزالة اهلواء من حيز البخار بواسطة النتروجني أو إحدى ٣٣٩٣ و٣٣٩١يف حالة رقمي األمم املتحدة ،
 .الوسائل األخرى

 
P405  P405 توجيه التعبئة

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

 :، فوسفور رطب١٣٨١ألمم املتحدة يف حالة رقم ا )١(
 :العبوات اجملمعة )أ( 
 )4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A( :العبوات اخلارجية  
  م كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى  
 :العبوات الداخلية  
  أو؛م كغ١٥علب معدنية خمتومة بإحكام، ذات كتلة صافية قصوى  `١`  

من مجيع اجلوانب مبادة جافة ماصة غري قابلة لالحتراق بكمية تكفي داخلية زجاجية موسدة عبوات  `٢`
  أو؛م كغ٢ المتصاص كامل احملتويات وذات كتلة صافية قصوى

  كغ٤٠٠ : الكتلة الصافية القصوى.)1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1(ات االسطوان )ب( 
 .مكغ ١٢٠:  الكتلة الصافية القصوى.) 3B1  أو3A1(التنكات   
 مبستوى أداء جمموعة٤-٥-١-٦تكون هذه العبوات قادرة على اجتياز اختبار منع التسرب املبني يف الفقرة  

 .`٢`التعبئة 
 :، فوسفور جاف١٣٨١يف حالة رقم األمم املتحدة  )٢(

 م يف حالة وجود مصهر؛ أو كغ٤٠٠كتلة صافية قصوى ب) 1N2 أو 1B2 أو 1A2(اسطوانات  )أ( 
 على النحو الذي حتدده السلطة ١ أو أصناف ذات غالف صلب إذا ُنقل بدون مكونات الرتبة يف قذائف )ب(

  .املختصة
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P406  P406 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف استيفاء ُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
 العبوات اجملمعة )١(

 )3H2 أو 1H2  أو1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو 4F أو 4Dو  أ4C2 أو 4C1: (العبوات اخلارجية 
 .عبوات مقاومة للماء: العبوات الداخلية 

من البالستيك أو اخلشب ) 4H2 و4G و4C2 و4F و4D و4C1 و4B و4A(أو صناديق ) 1G أو 1Dأو  1H2(اسطوانات  )٢(
 . أو بطانة رقيقة من البالستيك أو طالء مقاوم للماءأو الكرتون، مزودة بكيس داخلي مقاوم للماء) األبلكاش(الرقائقي 

، أو تنكات )1H2 أو 1H1(، أو اسطوانات بالستيكية )1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1(اسطوانات معدنية  )٣(
من  ، أو أوعية بالستيكية يف اسطوانات )3H2 أو 3H1(، أو تنكات بالستيكية )3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1(معدنية 

، أو أوعية بالستيكية يف اسطوانات من الكرتون أو البالستيك أو اخلشب الرقائقي )6HB1 أو 6HA1(األلومنيوم الفوالذ أو 
أو اخلشب أو اخلشب األلومنيوم ، أو أوعية بالستيكية يف صناديق من الفوالذ أو )6HD1 أو 6HH1 أو 6HG1) (األبلكاش(

 ).6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو6HA2(لبالستيك اجلامد أو الكرتون أو ا) األبلكاش(الرقائقي 
 :اشتراطات إضافية

 .العبوات حبيث ُيمنع تسرب حمتواها من املاء أو الكحول أو حمتوى املادة املهدئةوبناء يتم تصميم  -١
 ٣٠٠لى  وإغالق العبوات بطريقة تتجنب حدوث ضغط مفرط انفجاري أو تراكم ضغط يزيد عبناءيتم  -٢

 ). بار٣(كيلوباسكال 
 . نوع العبوة والكمية القصوى املسموح هبا لكل عبوة٥-٣-١-٢حتدد أحكام الفقرة  -٣

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP24  بكميات ، ال يتم النقل ٣٣٦٩ و٣٣٦٨ و٣٣٦٧ و٣٣٦٦ و٣٣٦٥ و٣٣٦٤ و٢٨٥٢يف حالة أرقام األمم املتحدة

 . لكل طردم غ٥٠٠تزيد على 
PP25  لكل طردم كغ١٥بكميات تزيد على ال يتم النقل  ،١٣٤٧رقم األمم املتحدة يف حالة . 
PP26  ١٥١٧ و١٣٤٩ و١٣٤٨ و١٣٤٧ و١٣٤٤ و١٣٢٢ و١٣٢١ و١٣٢٠ و١٣١٠يف حالة أرقام األمم املتحدة 

 .تكون العبوات خالية من الرصاص، ٣٣٧٦ و٣٣٤٤ و٣٣١٧ و٢٩٠٧و
PP78  كغم لكل طرد١١,٥ ال يتم النقل بكميات تزيد على ،٣٣٧٠حالة رقم األمم املتحدة يف . 
PP80  وجيب عدم . ��٢، تستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة ٣٣٤٤ و٢٩٠٧حالة رقمي األمم املتحدة يف

 .`١`استخدام العبوات اليت تستويف معايري جمموعة التعبئة 
 

P407  P407 توجيه التعبئة
 .٢٢٥٤ و١٩٤٥ و١٩٤٤ و١٣٣١ األمم املتحدة ينطبق هذا التوجيه على أرقام

 :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف استيفاء ُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
وال تتجاوز الكتلة الصافية .  مكونة من عبوات داخلية مغلقة بإحكام ملنع االشتعال العرضي يف ظروف النقل العاديةجممعةعبوات 

 .م كغ٣٠ زال تتجاو باستثناء الصناديق املصنوعة من الكرتون اليت م كغ٤٥ اخلارجية القصوى للعبوات
 :اشتراط إضايف

 . عيدان الثقاب بإحكامتعبئةجيب  
 :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP27 ال تعبأ عيدان الثقاب غري املأمونة يف نفس العبوة اخلارجية مع أي بضائع ١٣٣١قم األمم املتحدة يف حالة ر ،
. اليت تعبأ يف عبوات داخلية منفصلة" فستا"خطرة أخرى خبالف عيدان الثقاب املأمونة أو عيدان الثقاب الشمعية 

 . من عيدان الثقاب غري املأمونة٧٠٠وال تتضمن العبوات الداخلية ما يزيد على 
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P408  P408 توجيه التعبئة

 .٣٢٩٢ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف ستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة اُيسمح 

 :بالنسبة إىل اخلاليا )١(
 فيما بني اخلاليا وبني اخلاليا والسطوح الداخلية للعبوة التالمسعبوات خارجية مزودة مبادة توسيد تكفي ملنع  

وتكون العبوات .  العبوة اخلارجية أثناء النقلخلدااخلارجية ولضمان عدم حدوث أي حركة خطرة للخاليا 
 .`٢`مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 

 :بالنسبة إىل البطاريات )٢(
 أو املصنوعة من األلواح متاماًمثل صناديق الشحن املغلفة (جيوز نقل البطاريات غري معبأة أو يف تغليفات واقية  

 . ثقل بطاريات أو مواد أخرى معبأة مع البطاريات حتميل أطراف التوصيلوجيب عدم). اخلشبية
 :اشتراط إضايف

 .قصر الدوائر الكهربائيةوعزهلا على حنو حيول دون حدوث قصر الدارة جيب وقاية البطاريات من عطل  
 

P409  P409 توجيه التعبئة
 .٣٢٥١ و٣٢٤٢ و٢٩٥٦ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف ستيفاءالعبوات التالية شريطة اُيسمح باستخدام 
 م كغ٥٠: ميكن تزويدها ببطانة أو بطبقة طالء؛ الكتلة الصافية القصوى) 1G(اسطوانة من الكرتون  )١(
 ٥٠: مزود بكيس بالستيكي داخلي وحيد؛ الكتلة الصافية القصوى) 4G(صندوق من الكرتون : عبوات جممعة )٢(

 مكغ
مع عبوات بالستيكية داخلية يتضمن ) 1G(أو اسطوانة من الكرتون ) 4G(صندوق من الكرتون : عبوات جممعة )٣(

 م كغ٢٥: ؛ الكتلة الصافية القصوىم كغ٥كل منها وزنا أقصى 



-61- 

 
P410  P410 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و١-١-٤ ء األحكام العامة الواردة يفستيفايسمح باستخدام العبوات التالية شريطة ا
 العبوات اجملمعة

 الكتلة الصافية القصوى
 `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 

 العبوات الداخلية العبوات اخلارجية

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠

 االسطوانات
 (1A2)فوالذ    

 (1B2)    ألومنيوم 
 (1N2)معدن آخر    
 (1H2)بالستيك    
 (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
(1G)كرتون    

 )أ(

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ ٦٠
 م كغ٤٠٠

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 مكغ  ٦٠
 م كغ٤٠٠

 الصناديق
 (4A)فوالذ    

 (4B)   ألومنيوم 
 (4C1)عي خشب طبي   
 دران مانعة جبخشب طبيعي   
 (4C2)للتنخيل    
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (4F) خشب معاد تكوينه   
(4G)كرتون    

 )أ(

 (4H1)بالستيك ممدد    
 (4H2)بالستيك جامد    

 م كغ١٠ زجاج
 م كغ٣٠ )أ(بالستيك
 م كغ٤٠ معدن
 م كغ١٠ )ب)(أ(ورق

 م كغ١٠ )ب)(أ(كرتون
 
 
وات مانعة ــتكون العب )أ(

 .للتنخيل
ال تستخدم هذه العبوات  )ب(

حمتمالً أن الداخلية إذا كان 
ا تصبح املواد سائلة أثناء نقله

 ).٤-٣-١-٤انظر (

 
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠

 
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠
 م كغ١٢٠

 التنكات
 (3A2)فوالذ    

 (3B2)   ألومنيوم 
 (3H2)بالستيك    

 

 العبوات املفردة  
 

  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠

 
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠

 االسطوانات
 )1A2 أو 1A1(فوالذ    
 )1B2 أو 1B1(ألومنيوم    
 )1N2 أو 1N1(معدن آخر خبالف الفوالذ أو األلومنيوم    
 )1H2 أو 1H1(بالستيك    

 
  كغم١٢٠
 غم ك١٢٠
  كغم١٢٠

 
  كغم١٢٠
  كغم١٢٠
  كغم١٢٠

 التنكات 
 )3A2 أو 3A1(فوالذ    

 )3B2 أو 3B1(   ألومنيوم 
  )3H2 أو 3H1(بالستيك    
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P410 تابع( توجيه التعبئة( PP410

 الكتلة الصافية القصوى
 `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 

 )تابع( العبوات املفردة

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠

 
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠
 م كغ٤٠٠

 الصناديق
(4A)فوالذ    

 )ج (
(4B)   ألومنيوم 

 )ج(
(4C1)خشب طبيعي    

 )ج(
(4D)) أبلكاش( خشب رقائقي   

 )ج(

(4F)خشب معاد تكوينه    
 )ج(

(4C2)ن مانعة للتنخيل خشب طبيعي جبدرا   
 )ج(

(4G)كرتون    
 )ج(

(4H2)بالستيك جامد    
 )ج(

 
  كغم٥٠

 
  كغم٥٠

 األكياس
(5M2, 5L3, 5H4, 5H3)أكياس    

 )د)(ج(
 

  كغم٤٠٠
 

  كغم٤٠٠
 العبوات املركبة

أو اخلشب األلومنيوم وعاء بالستيكي يف اسطوانة من الفوالذ أو 
 أو 6HA1(البالستيك أو الكرتون أو ) األبلكاش(الرقائقي 

6HB1 6 أوHG1 6 أوHD1 6 أوHH1( 
ن أو صندوق عادي من الفوالذ ـوعاء بالستيكي يف صندوق شح  كغم٧٥  كغم٧٥

 أو الكرتون أو البالستيك اخلوصخلشب أو  أواأللومنيوم أو 
أو  6HG2  أو6HD2و  أ6HC أو 6HB2 أو 6HA2(اجلامد 
6HH2( 

 م كغ٧٥
 

أو اخلشب الرقائقي األلومنيوم سطوانة من الفوالذ أو وعاء زجاجي يف ا  كغم٧٥
أو ) 6PG1 أو 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(أو الكرتون ) األبلكاش(

أو اخلوص أو اخلشب أو األلومنيوم يف صندوق من الفوالذ أو 
أو يف ) 6PG2 أو 6PD2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2(الكرتون 

 )6PH2  أو6PH1(عبوة من البالستيك اجلامد أو املمدد 
ميكن استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة 

 .٦-٣-١-٤يف 
 .ال ُتستخدم هذه العبوات إذا كان حمتمال أن تصبح املواد سائلة أثناء نقلها )ج(
 .عند نقلها يف وحدة نقل مغلقة� �٢ال ُتستخدم هذه العبوات إال لتعبئة مواد جمموعة التعبئة  )د(

 :خاصة تتعلق بالتعبئةأحكام 
PP 39  يلزم تزويد العبوات املعدنية جبهاز تنفيس١٣٧٨ يف حالة رقم األمم املتحدة ،. 
PP 40  وكذلك يف حالة رقم األمم املتحدة ١٨٧١ و١٤٣٧ و١٣٥٨ و١٣٥٢ و١٣٢٦يف حالة أرقام األمم املتحدة ،

 .، ال يسمح باستخدام األكياس`٢`، جمموعة التعبئة ٣١٨٢
PP83 غم ٢٠، ميكن ألغراض النقل تعبئة األكياس السدودة للماء اليت حتتوي أقل من ٢٨١٣  حالة رقم األمم املتحدةيف 

وال . ويوضع كل كيس سدود للماء يف كيس بالستيكي ويوضع يف عبوة وسيطة. من املادة ألغراض تشكل احلرارة
 يف العبوة ماء أو سائل ميكن أن يتفاعل مع وال يوضع.  غم من املادة٤٠٠حتتوي أية عبوة خارجية على أكثر من 

 . املادة املتفاعلة مع املاء
 

P411  P411 توجيه التعبئة      
 .٣٢٧٠ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفاُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة ا

 ؛م كغ٣٠و كتلة إمجالية قصوى صندوق من الكرتون ذ )١(
وال تتجاوز الكتلة الصافية . عبوات أخرى، شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي )٢(

 .م كغ٣٠القصوى 
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P500  P500 توجيه التعبئة
 .٣٣٥٦ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 .٣-١-٤ و١-١-٤جيب الوفاء باألحكام العامة الواردة يف 
 .`٢` العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة تستويف

 :أحد املولدات يف الطردُيشّغل يف طرد يفي باالشتراطات التالية عندما ) املولدات(ينقل املولد 
   تشَغل املولدات األخرى املوجودة يف الطرد؛أال )أ(
  تكون مادة التعبئة غري قابلة لالشتعال؛وأن  )ب(
 .س١٠٠ºتجاوز حرارة السطح اخلارجي للطرد املستكمل  توأال )ج(
 

P501  P501 توجيه التعبئة      
 .٢٠١٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
الكتلة الصافية القصوى 

 للعبوة اخلارجية
ة القصوى السع

للعبوة الداخلية
 العبوات اجملمعة

 م كغ١٢٥
 
 

 م كغ٥٠

  لترات٥
 
 

  لتر٢

اتـــ أو اسطوان)A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2(ق ــصنادي )١(
)A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D(أو تنكات ) A2, 3B2, 3H2 ( عبوات مع

 داخلية زجاجية أو بالستيكية أو معدنية
، مع عبوات داخلية (1G)وانة من الكرتون  أو اسط(4G)صندوق من الكرتون  )٢(

 بالستيكية أو معدنية كل منها داخل كيس بالستيكي
 العبوات املفردة السعة القصوى

 
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠

 
 لتراً ٦٠
 لتراً ٦٠
 لتراً ٦٠

 
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠

 
 لتراً ٦٠

 
 
 

 لتراً ٦٠

 االسطوانات
 (1A1)فوالذ    

 (1B1)ألومنيوم    
 (1N1)األلومنيوم معدن آخر خبالف الفوالذ أو    
 (1H1)بالستيك    

 التنكات
  (3A1)فوالذ    
 (3B1)ألومنيوم    
 (3H1)بالستيك    

 العبوات املركبة
  (6HA1, 6HB1)األلومنيوم وعاء بالستيكي يف اسطوانة من الفوالذ أو 
 )األبلكاش(البالستيك أو اخلشب الرقائقي وعاء بالستيكي يف اسطوانة من الكرتون أو 

)6HD1، 6HH1 6HG1,( 
أو األلومنيوم أو   يف صندوق شحن أو صندوق عادي من الفوالذبالستيكيوعاء 

الرقائقي أو الكرتون  وعاء بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلشب
 6HG2 أو 6HD2 أو 6HCأو  6HB2 أو 6HA2(أو البالستيك اجلامد 

 )6HH2أو 
 وم أو الكرتون أو اخلشبـاء زجاجي يف اسطوانة من الفوالذ أو األملنيوع

أو  6PB1 أو 6PA1(الرقائقي أو البالستيك اجلامد أو البالستيك املمدد 
6PG1 6 أوPD1 6 أوPH1 6 أوPH2 (أو  أو يف صندوق من الفوالذ

 6PG2 وأ 6PCأو  6PB2  أو6PA2(أو اخلشب أو الكرتون األلومنيوم 
 )6PD2أو 

 :اشتراطات إضافية
 . يف املائة١٠ عنلفراغ القمي للعبوات ا نسبة ال تقل -١
  .تزوَّد العبوات بفتحات هتوية -٢
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P502  P502 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف  ءستيفاُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة ا 
 معةالعبوات اجمل الكتلة الصافية القصوى

 
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥

 االسطوانات
 (1A2)فوالذ    
 (1B2)ألومنيوم    
 (1N2)معدن آخر    
 (1H2)بالستيك    
 (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي   
 (1G)كرتون    

 
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ٦٠
 م كغ١٢٥

 الصناديق
 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    
 (4C1)خشب طبيعي    
 (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
 (4D)) أبلكاش(خشب رقائقي   
 (4F)خشب معاد تكوينه    
 (4G)كرتون    
 (4H1)بالستيك ممدد    
 (4H2)د بالستيك جام   

 العبوات الداخلية
 لترات ٥  زجاج

 لترات ٥  معدن
 لترات ٥  بالستيك

 العبوات املفردة السعة القصوى
 
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠

 
 لتراً ٦٠
 لتراً ٦٠
 لتراً ٦٠

 
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠

 
 لتراً ٦٠

 
 

 لتراً ٦٠

 االسطوانات
 (1A1)فوالذ    
 (1B1)ألومنيوم    
 (1H1)بالستيك    

 التنكات
 (3A1)فوالذ    
 (3B1)أملنيوم    
 (3H1)بالستيك    

 العبوات املركبة
 (6HA1, 6HB1)وعاء بالستيكي يف اسطوانة من الفوالذ أو األلومنيوم 

)األبلكاش(ك أو اخلشب الرقائقي ـوعاء بالستيكي يف اسطوانة من الكرتون أو البالستي
(HG1, 6HH1, 6HD1) 

ستيكي أو وعاء بالاأللومنيوم وعاء بالستيكي يف صندوق شحن أو صندوق عادي من الفوالذ أو 
أو الكرتون أو البالستيك اجلامد ) األبلكاش(يف صندوق من اخلشب أو اخلشب الرقائقي 

)6HA2 6 أوHB2 6 أوHC 6 أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2( 
أو ) األبلكاش(أو الكرتون أو اخلشب الرقائقي األلومنيوم  يف اسطوانة من الفوالذ أو زجاجيوعاء 

 أو 6PH1 أو 6PD1 أو 6PG1 أو 6PB1 أو 6PA1 (البالستيك اجلامد أو البالستيك املمدد
6PH2 ( أو اخلشب أو الكرتون أو اخلشب الرقائقي األلومنيوم أو يف صندوق من الفوالذ أو

 )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2) (األبلكاش(
 : بالتعبئة يتعلقحكم خاص

PP28  الزجاجية للعبوات اجملمعةواألوعية الداخلية اخلية العبوات الدفقط ب، ُيسمح ١٨٧٣يف حالة رقم األمم املتحدة 
 .والعبوات املركبة على التوايل
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P503  P503 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفاُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة ا
 العبوات اجملمعة الكتلة الصافية القصوى

 
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥

 االسطوانات
 (1A2)فوالذ  
 (1B2)ألومنيوم  
 (1N2)  خبالف الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخر 
 (1H2)بالستيك  
 (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي 
 (1G)كرتون  

 
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ١٢٥
 م كغ٤٠
 م كغ٦٠
 م كغ١٢٥

 الصناديق
 (4A)فوالذ  
 (4B)ألومنيوم  
 (4C1)خشب طبيعي  
 (4C2)خشب طبيعي جبدران مانعة للتنخيل  
 (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي 
 (4F)خشب معاد تكوينه  
 (4G)كرتون  
 (4H1)بالستيك ممدد  
 (4H2)بالستيك جامد  

 العبوات الداخلية
 م كغ٥ زجاج
 م كغ٥ معدن

 م كغ٥ بالستيك

 العبوات املفردة السعة القصوى
 االسطوانات

ذات كتلة ) 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1(اسطوانات معدنية  
 صافية قصوى

 
 مكغ٢٥٠

 
 مزودة (1D)) األبلكاش( أو من اخلشب الرقائقي (1G)اسطوانات من الكرتون   م كغ٢٠٠

 ببطانات داخلية وذات كتلة صافية قصوى
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P504  P504 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف استيفاء عبوات التالية شريطة ُيسمح باستخدام ال
 العبوات اجملمعة الكتلة الصافية القصوى

 م كغ٧٥
 
 
 م كغ٧٥

 
 
 م كغ١٢٥

 
 م كغ٢٢٥

، 1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G ،4A ،4B: (ةـوات اخلارجيـالعب )١(
4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2( 

  لترات٥ سعتها القصوىزجاجية أوعية : العبوات الداخلية 
، 1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G ،4A ،4B ،4C1: (العبوات اخلارجية )٢(

4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(  
  لترا٣٠ًأوعية بالستيكية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات  

 4G أو 4Fأو  1G:  اخلارجيةالعبوات )٣(
  لترا٤٠ًأوعية معدنية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات  

، 1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،4A ،4B ،4C1 ،4C2(: العبوات اخلارجية )٤(
4D ،4H2(  

  لترا٤٠ً سعتها القصوى معدنية أوعية:  الداخليةالعبوات 
 العبوات املفردة السعة القصوى

 
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ٢٥٠

 
 لتراً ٦٠
 لتراً ٦٠
 لتراً ٦٠

 
 لتراً ٢٥٠
 لتراً ١٢٠

 
 لتراً ٦٠

 
 
 
 لتراً ٦٠

 االسطوانات
 )1A1(غطاء غري قابل للرتع بفوالذ  
 )1B1(غطاء غري قابل للرتع ألومنيوم ب 
 )1N1(غطاء غري قابل للرتع بمعدن آخر  
 )1H1(غطاء غري قابل للرتع ببالستيك  
 التنكات

 )3A1(غطاء غري قابل للرتع بفوالذ  
 )3B1(غطاء غري قابل للرتع ألومنيوم ب 
 )3H1(غطاء غري قابل للرتع ببالستيك  

 عبوات مركبة
 )6HB1 ،6HA1(األلومنيوم وعاء بالستيكي يف اسطوانة من الفوالذ أو 

ة من الكرتون أو البالستيك أو اخلشب ـي يف اسطوانـاء بالستيكـوع
 )6HG1 ،6HH1 ،6HD1) (األبلكاش(الرقائقي 

األلومنيوم الفوالذ أو وعاء بالستيكي يف صندوق شحن أو صندوق عادي من 
وعاء بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو 

 6HC أو 6HB2 أو 6HA2(أو البالستيك اجلامد  أو الكرتون) األبلكاش(
 )6HH2أو  6HG2 أو 6HD2أو 

أو الكرتون أو اخلشب األلومنيوم وعاء زجاجي يف اسطوانة من الفوالذ أو 
 أو 6PA1(بالستيك اجلامد أو البالستيك املمدد أو ال) األبلكاش(الرقائقي 

6PB1  6أوPG1 6 أوPD1 6 أوPH1 6 أوPH2 ( أو يف صندوق من
أو اخلشب أو الكرتون أو اخلشب الرقائقي األلومنيوم الفوالذ أو 

 )6PD2أو  6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2) (األبلكاش(
 :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP10 ُتفّرغ العبوة٣١٤٩ و٢٠١٤ملتحدة  األمم اييف حالة رقم .          
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P520  P520 توجيه التعبئة

 ١-٤ وعلى املواد الذاتية التفاعل يف الشعبة ٢-٥ينطبق هذا التوجيه على األكاسيد الفوقية العضوية يف الشعبة 
 واألحكام اخلاصة الواردة ٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف استيفاُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 

 .٧-١-٤يف 
طرائق التعبئة املناسبة  ٤-٢-٣-٥-٢ و٣-٢-٣-٢-٤-٢وترد يف الفقرتني . OP8 إىل OP1وحتدد طرائق التعبئة بالرموز 

 . لفرادى األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل املصنفة حاليا
وفيما يلي العبوات املسموح . هي الكميات القصوى املسموح هبا لكل طردوالكميات احملددة لكل طريقة من طرائق التعبئة 

 :باستخدامها
4G و4F و4D و4C2 و4C1 و4B و4A(ة من صناديق ـع عبوات خارجية مكونـة مـعبـوات جممع )١(

 ؛)3H2 و3B2 و3A2(، وتنكات )1D و1H2 و1G و1B2 و1A2(، واسطوانات )4H2 و4H1و
وتنكات) 1D و1H2 و1H1 و1G و1B2 و1B1 و1A2 و1A1(سطوانات عبوات مفردة مكونة من ا )٢(

)3A13 وA23 وB13 وB23 وH13 وH2(؛ 
6HD2و 6HD1 و6HC و6HB2 و6HB1 و6HA2 و6HA1(ة ـة بالستيكيـوات مركبة مع أوعية داخليـعب )٣(

 ).6HH2 و6HH1 و6HG2 و6HG1و
 OP8 إىل OP1 فيما خيص طرائق التعبئة )أ(طرد/الكمية القصوى لكل عبوة

OP8 OP7 OP6 OP5 OP4
 )أ(

OP3 OP2
 )أ(

OP1 طريقة التعبئة
 الكمية القصوى

للمواد الصلبة ) مكغ(الكتلة القصوى  ٠,٥ ٠,٥/١٠ ٥ ٥/٢٥ ٢٥ ٥٠ ٥٠ )ب(٤٠٠
 )املواد السائلة والصلبة(وللعبوات اجملمعة 

 )ج(احملتويات القصوى باللترات للسوائل ٠,٥ - ٥ - ٣٠ ٦٠ ٦٠ )د(٢٢٥
إذا وردت قيمتان انطبقت األوىل على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية وانطبقت الثانية على الكتلة الصافية  )أ(

 .القصوى للطرد الكامل
 كغم يف العبوات اجملمعة اليت حتتوي ٤٠٠ وللمواد الصلبة، . بالنسبة إىل الصناديقغم ك٢٠٠/ بالنسبة إىل التنكاتغم ك٦٠ )ب(

وتكون عبواهتا الداخلية من البالستيك أو ) 4H2 و4H1 و4G1 و4F و4D و4C2 و4C1(جية على صناديق عبواهتا اخلار
 . كغم٢٥رقائق الكرتون ذات كتلة صافية قصوى من 

 .١-٢-١الوارد يف الفقرة " السوائل"تعريف  تعامل السوائل اللزجة معاملة املواد الصلبة إذا كانت ال تفي باملعايري املبينة يف )ج(
 .  لترا بالنسبة إىل التنكات٦٠ )د(

 :اشتراطات إضافية
ال جيوز استخدام العبوات املعدنية، مبا فيها العبوات الداخلية للعبوات اجملمعة والعبوات اخلارجية للعبوات اجملمعة  -١

 .OP8و OP7أو املركبة إال لطريقيت التعبئة 
م للمواد  كغ٠,٥جاجية إال كعبوات داخلية ذات حمتوى أقصى يف العبوات اجملمعة، ال جيوز استخدام األوعية الز -٢

 . للسوائل لتر٠,٥أو الصلبة 
 .تكون مواد التوسيد قابلة لالحتراق بسهولة يف العبوات اجملمعة، ال -٣
"ادة متفجرةم"بطاقة وسم خطر ثانوي يشترط فيها وضع اليت لدى تعبئة أكسيد فوقي عضوي أو مادة ذاتية التفاعل  -٤

"EXPLOSIVE"  ) ١١-٥-١-٤ و١٠-٥-١-٤األحكام الواردة يف الوفاء ب أيضا يلزم، )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١منوذج رقم. 
 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP21  فـي حالـة بعض املواد الذاتية التفاعل من النوعB أو C ٣٢٢١، اليت حتمل أرقام األمم املتحدة
 التعبئة ة، تستخدم عبوة أصغر مما تسمح به طريق٣٢٣٤و ٣٢٣٣ و٣٢٣٢ و٣٢٣١ و٣٢٢٤ و٣٢٢٣ و٣٢٢٢و

OP5طريقة التعبئة أو  OP6 ٣-٢-٣-٢-٤-٢ و٧-١-٤انظر ( على التوايل.( 
PP22 ئة ب لطريقة التعاًـديول، وفق-١،٣-نيتروبروبان-٢-برومو-٢ يعبأ، ٣٢٤١ رقم األمم املتحدة يف حالةOP6.  
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P600  P600 توجيه التعبئة
 .٢٠١٧ و٢٠١٦ و١٧٠٠جيه على أرقام األمم املتحدة ينطبق هذا التو

 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
ستوى أداء مل املستوفية (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2): العبوات اخلارجية

باستخدام حواجز أو فواصل أو عبوات كل منها عن اآلخر  ويفصل ،تعبأ األصناف كل على حدة. `٢`جمموعة التعبئة 
 .داخلية أو مواد توسيد ملنع التسرب العرضي أثناء ظروف النقل العادية

 م كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى
 

P601  P601 توجيه التعبئة
 : وإغالق العبوات بصورة حمكمة٣-١-٤ و١-١-٤ العامة الواردة يف  األحكاماستيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 

  : مكونة منم كغ١٥عبوات جممعة ذات كتلة إمجالية قصوى  )١(
،  يف املائة من سعتها٩٠وال متأل بأكثر من ، لتر ١القصوى ال تتجاوز سعتها  أو أكثر داخلية زجاجيةة وبع -

بسبب وسيلة اإلغالق  وسيلة قادرة على منع تراجع أو تراخي ةيا بأييف مكاهنا تثبيتا مادها إغالقائل وسوتثبت 
 ، وموضوعة كل على حدة يفاالرتطام أو االهتزاز أثناء النقل

العبوات الزجاجية الداخلية، ومعبأة حمتويات كامل ماصة تكفي المتصاص توسيد مادة أوعية معدنية مع  -
 باإلضافة إىل ذلك يف

 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1N2 أو 1B2 أو 1A2نوع العبوات خارجية من  -
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2. 

فلوريد عديد عبوات جممعة مكونة من عبوات داخلية معدنية، أو باإلضافة إىل ذلك من عبوات داخلية مصنوعة من  )٢(
 لترات، ويغلف كل منها مبادة ٥ سعتها  فقط، ال تتجاوز١٧٤٤، يف حالة رقم األمم املتحدة (PVDF)الفنيلدين 

 أو 1B2 أو 1A2نوع الاحملتويات ومبادة توسيد خاملة يف عبوات خارجية من كامل ماصة بكمية تكفي المتصاص 
1N2 1 أوH2 1 أوD 1 أوG 4 أوA 4 أوB 4 أوC1 4 أوC2 4 أوD 4 أوF 4 أوG 4 أوH2 ذات كتلة إمجالية قصوى 
 كل عبوة من العبوات وسيلة إغالقوتثبت .  يف املائة من سعتها٩٠داخلية بأكثر من وال متأل العبوات ال. م كغ٧٥

 بسبب االرتطام أو وسيلة اإلغالقالداخلية يف مكاهنا تثبيتا ماديا بأية وسيلة قادرة على منع تراجع أو تراخي 
 .االهتزاز أثناء النقل

 :تتكون منعبوات  )٣(
 :عبوات خارجية 
 وفقا الشتراطات االختبار الواردة خمتربة) 1H2 أو 1A2(أو فوالذية مزودة بغطاء قابل للرتع اسطوانات بالستيكية  

عند كتلة تناظر كتلة الطرد اجملمع كعبوة خمصصة الحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة خمصصة  ٥-١-٦يف 
 .الحتواء مواد صلبة أو سائلة، وتوضع عليها عالمة وفقاً لذلك

 :عبوات داخلية 
 اخلاصة ١-٦، تفي باشتراطات الفصل )6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1(اسطوانات وعبوات مركبة  

 :، مع استيفاء الشروط التالية)بالعبوات املفردة
 ؛)ضغط مانومتري( بار ٣ُيجرى اختبار الضغط اهلدرويل عند مستوى ضغط ال يقل عن  )أ( 
 ؛ كيلوباسكال٣٠تصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختباري اليف مرحليت ُيجرى اختبار منع التسرب  )ب( 

ُتعزل العبوات الداخلية عن االسطوانة اخلارجية باستخدام مادة توسيد خاملة خمففة للصدمات حتيط  )ج(
 بالعبوة الداخلية من مجيع اجلوانب؛

  لترا؛١٢٥تتجاوز سعة العبوات الداخلية  ال  )د( 
 :وع السدادة اللولبية، كما يليتكون وسائل اإلغالق من ن  )ه( 

 يف مكاهنا تثبيتا ماديا بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها وسيلة اإلغالقتثبَّت  `١`
 بسبب االرتطام أو االهتزاز أثناء النقل؛

 .تزوَّد السدادة خبتمو `٢`
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P601 )تابع( توجيه التعبئة P601 
أعاله على فترات ال ) ب(بار لالستيثاق من عدم التسرب وفقاً للفقرة جيرى دورياً للعبوات الداخلية اخت )و(

 تتجاوز سنتني ونصف؛ 
 :ويكتب على العبوات اخلارجية والداخلية حبروف واضحة ومقروءة على الدوام )ز(

 الذي مت فيه االختبار األول وآخر اختبار دوري؛) الشهر، السنة(التاريخ  `١`  
 .الختبارات وعمليات التفتيش أو رمزه املعتمداسم الطرف القائم با `٢`  

وختضع األوعية الختبار مبدئي . ٦-٣-١-٤ استخدام أوعية الضغط شريطة الوفاء باألحكام العامة الواردة يف ميكن )٤(
وقد ال ).  بار، الضغط املانومتري١٠( ميغاباسكال ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن ١٠مث الختبارات دورية كل 

وكل وعاء ضغط حيتوي سائال مسيا باالستنشاق تركيزه القاتل .  الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغطتزود أوعية
 :يغلق بسدادة أو صمام يستويف ما يلي ٣م/ مل٢٠٠يقل عن أو يساوي ) ٥٠ت ق (للنصف 

لكل صمام أو سدادة اتصال مقلوظ مستدق مباشر بوعاء الضغط وقادر على حتمل ضغط اختبار وعاء  )أ(
 ط دون حدوث تلف أو تسرب؛الضغ

 من النوع غري املزود مبسيكة وله حاجز غري مثقب؛ غري أنه يف حالة املواد) صنبور(يكون كل صمام  )ب(
األكالة، ميكن أن يكون الصمام مزودا مبسيكة ملنع التسرب، ويكفل إحكام التركيب بغطاء إحكام 

ضغط ملنع فقدان املادة أثناء التعبئة أو وطوق ملنع تسرب الغاز مركب على جسم الصمام أو وعاء ال
 بعدها؛

 تزود خمارج الصمامات بسدادات جامدة ملولبة أو أغطية ملولبة ومبادة خاملة تكفل إحكام األوعية؛ )ج(
تكون املواد اليت تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية املخارج، واملواد الرابطة  )د(

 .يما بينها ومع احملتوياتواحلشوات متوافقة ف
 مم وكل وعاء ضغط ال تتوفر ٢,٠وينقل يف عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل مسك جداره يف أية نقطة عن 

 .محاية لصماماته
 .وال تربط أوعية الضغط بأنبوب جتميع متشعب أو توصيالت فيما بيتها

 :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP82  لتر ١,٣، ميكن استخدام العبوات الداخلية الزجاجية اليت تقل سعتها عن ١٧٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة 

 . كغم٢٥ ذات كتلة إمجالية قصوى رخصةضمن عبوة خارجية م
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P602  P602 توجيه التعبئة

 :ة وإغالق العبوات بصورة حمكم٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءُيسمح باستخدام العبوات التالية شريطة 
  مكونة منم كغ١٥ كتلة إمجالية قصوىبعبوات جممعة  )١(

وتثبت ،  يف املائة من سعتها٩٠متأل بأكثر من  لتر لكل منها، وال ١عبوة داخلية زجاجية أو أكثر بسعة قصوى  -
 بسبب وسيلة اإلغالق وسيلة قادرة على منع تراجع أو تراخي ة يف مكاهنا تثبيتا ماديا بأيهاوسيلة إغالق

 وتوضع كل واحدة على حدة يف .تطام أو االهتزاز أثناء النقلاالر
العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ حمتويات كامل كفي المتصاص ا يماصة مبتوسيد أوعية معدنية مغلفة مبادة  -

 باإلضافة إىل ذلك يف 
 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1N2 أو 1B2 أو 1A2نوع المن عبوات خارجية  -

4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2. 
عبوات جممعة مكونة من عبوات داخلية معدنية يغلف كل منها مبادة ماصة بكمية تكفي المتصاص احملتويات ومبادة  )٢(

 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1N2 أو 1B2 أو 1A2توسيد خاملة يف عبوات خارجية من نوع 
4C2 4 أوD 4 أوF 4 أوG4و  أH2 يف ٩٠وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من . م كغ٧٥ ذات كتلة إمجالية قصوى 

 كل عبوة من العبوات الداخلية يف مكاهنا تثبيتا ماديا بأية وسيلة قادرة على وسيلة إغالقوتثبت . املائة من سعتها
وال تتجاوز السعة القصوى للعبوات .  بسبب االرتطام أو االهتزاز أثناء النقلوسيلة اإلغالقمنع تراجع أو تراخي 

 . لترات٥الداخلية 
 :، مع استيفاء الشروط التالية)6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1(اسطوانات وعبوات مركبة  )٣(

 ؛)الضغط املانومتري( بار ٣ُيجرى اختبار الضغط اهلدرويل عند مستوى ضغط ال يقل عن  )أ(
 ؛ كيلوباسكال٣٠يت التصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختباري ُيجرى اختبار منع التسرب يف مرحل )ب(
 :تكون وسائل اإلغالق من نوع السدادة اللولبية، كما يلي )ج(

 يف مكاهنا تثبيتا ماديا بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها وسيلة اإلغالقتثبَّت  `١`
 بسبب االرتطام أو االهتزاز أثناء النقل؛

 . السدادة خبتمتزوَّدو `٢`
وختضع األوعية الختبار مبدئي . ٦-٣-١-٤ميكن استخدام أوعية الضغط شريطة الوفاء باألحكام العامة الواردة يف  )٤(

وقد ال ).  بار، ضغط مانومتري١٠( ميغاباسكال ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن ١٠مث الختبارات دورية كل 
ويغلق الوعاء ضغط حيتوي سائال مسيا باالستنشاق تركيزه القاتل . تزود أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط

 :بسدادة أو صمام يستويف ما يلي ٣م/ مل٢٠٠يقل عن أو يساوي ) ٥٠ت ق(للنصف 
لكل صمام أو سدادة اتصال مقلوظ مستدق مباشر بوعاء الضغط وقادر على حتمل ضغط اختبار وعاء  )أ(

 الضغط دون حدوث تلف أو تسرب؛
من نوع غري مزود مبسيكة وله حاجز غري مثقب؛ غري أنه يف حالة املواد األكالة، ) صنبور(ل صمام يكون ك )ب(

ميكن أن يكون الصمام مزودا مبسيكة ملنع التسرب، ويكفل إحكام التركيب بغطاء إحكام وطوق ملنع تسرب 
 و بعدها؛الغاز مركّب على جسم الصمام أو وعاء الضغط ملنع فقدان املادة أثناء التعبئة أ

 تزود خمارج الصمامات بسدادات جامدة ملولبة أو أغطية ملولبة ومبادة خاملة تكفل إحكام األوعية؛ )ج(
تكون املواد اليت تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية املخارج، واملواد الرابطة  )د(

 .واحلشوات متوافقة فيما بينها ومع احملتويات
 مم وكل وعاء ضغط ال تتوفر ٢,٠وات خارجية كل وعاء ضغط يقل مسك جداره يف أية نقطة عن وينقل يف عب 

 .محاية لصماماته
  .وال تربط أوعية الضغط بأنبوب جتميع متشعب أو توصيالت فيما بيتها 
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P620  P620 توجيه التعبئة
 .٢٩٠٠ و٢٨١٤ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 

 :٨-١-٤ استيفاء األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة، الواردة يف شريطةالتالية يسمح بالعبوات 
 : واليت متت املوافقة عليها تبعاً لذلك٣-٦ستويف اشتراطات الفصل تفيما يلي عناصر العبوات اليت 

 :عبوة داخلية تتألف من )أ(
 وعاء أو أكثر من األوعية األولية املسيكة للماء؛ `١`
 انوية مسيكة للماء؛عبوة ث `٢`
احملتويات وتوضع بني كامل مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص باستثناء حالة املواد املعدية الصلبة،  `٣`

الوعاء األويل أو األوعية األولية وبني العبوة الثانوية؛ ويف حالة وضع عدة أوعية أولية يف عبوة ثانوية 
 مسها؛واحدة، جيب تغليفها على النحو الذي مينع تال

مقاومتها مناسبة لسعتها وكتلتها ولالستخدام املتوخى منها، على أن يكون احلد األدىن ة دصلعبوة خارجية  )ب(
 . مم١٠٠لبعدها اخلارجي هو 

 :اشتراطات إضافية
. ا من البضائع غري املتصلة هباال جتمع العبوات الداخلية اليت حتتوي مواد معدية مع عبوات داخلية حتتوي أنواع -١

؛ وجيوز أن حيتوي ٢-١-٥ و١-٢-١وجيوز أن تغلف الطرود الكاملة بغالف شامل وفقاً لألحكام الواردة يف 
 . ثلج جاف علىالغالف الشامل

 :باستثناء الشحنات غري العادية مثل األعضاء الكاملة اليت تتطلب تعبئة خاصة، تنطبق االشتراطات اإلضافية التالية -٢
من الزجاج أو األولية تكون األوعية .  درجة احلرارة احمليطة أو يف درجة حرارة أعلىاملواد اليت تشحن يف )أ(

وتتوافر وسيلة إجيابية لضمان إحكام اإلغالق دون أي تسرب، مثل اللحام . املعدن أو من البالستيك
ط ويف حالة استخدام األغطية اللولبية جيب إحكامها بشري. باحلرارة، أو سدادة ذات جوانب مطوقة

  مثل شريط البارافني أو وسيلة إغالق مصنَّعة؛الصق؛
) العبوات(يوضع ثلج أو ثلج جاف أو أية مادة للتربيد حول العبوة . املواد اليت تشحن مربدة أو جممدة )ب(

الثانوية أو كبديل لذلك يف عبوة شاملة تضم واحداً أو أكثر من الطرود الكاملة توضع عليها عالمات 
توضع دعامات داخلية لتأمني العبوات الثانوية يف وضعها بعد ذوبان الثلج أو . ١-١-٣-٦وفقاً للفقرة 
وإذا استخدم الثلج اجلاف، . وإذا استخدم الثلج، تكون العبوة اخلارجية أو العبوة الشاملة مسيكة. الثلج اجلاف

كل من الوعاء األويل ويكون . تسمح العبوة اخلارجية أو العبوة الشاملة بتسرب غاز ثاين أكسيد الكربون
 ؛والعبوة الثانوية سليماً عند درجة حرارة مادة التربيد املستخدمة

تستخدم أوعية أولية من البالستيك قادرة على حتمل درجات . املواد اليت تنقل يف النتروجني السائل )ج(
 ،ة جداً وتكون العبوة الثانوية قادرة كذلك على حتمل درجات حرارة منخفض،حرارة منخفضة جداً

وال بد كذلك من استيفاء الشروط الالزمة . وسيلزم يف معظم احلاالت هتيئتها لكل وعاء أويل على حدة
ويظل كل من الوعاء األويل والعبوة الثانوية سليماً عند درجة حرارة . لشحن النتروجني السائل

 ؛النتروجني السائل
عبارة عن حبابات زجاجية سدودة للهب أو أوعية خاصة ميكن أن تنقل املواد جمفّفة يف أوعية أولية تكون  )د(

 .زجاجية ذات وصالت إحكام معدنية
وأياً كانت درجة احلرارة املتوخاة للشحنة، يكون الوعاء األويل والعبوة الثانوية قادرين، دون أي تسرب، على  -٣

يتراوح بني رة يف نطاق راــ كيلوباسكال ودرجات ح٩٥حتمل ضغط داخلي حيدث فارقاً يف الضغط ال يقل عن 
   .س فوق الصفر°٥٥س حتت الصفر و°٤٠
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P621  P621 توجيه التعبئة

 .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٨-١-٤ واألحكام اخلاصة الواردة يف ٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةيسمح بالعبوات التالية 

، `٢`ستوى أداء جمموعة التعبئة مب للمواد الصلبة، ١-٦انعة للتسرب تستويف اشتراطات الفصل عبوات صلبة م )١(
بقدرة العبوة على االحتفاظ رهناً رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي المتصاص جممل كمية السائل املوجودة و

 .بالسوائل
كميات  بللطرود اليت حتتوي السائل ��٢ة ستوى أداء جمموعة التعبئمب ١-٦عبوات صلبة تستويف اشتراطات الفصل  )٢(

 .أكرب
 :اشتراط إضايف

حتتفظ بالسوائل وثقب المقاومة قادرة على تكون العبوات املخصصة الحتواء أشياء حادة من قبيل الزجاج املكسور واإلبر 
 .١-٦ املبينة يف الفصل األداءيف ظروف اختبار 

 
P650  P650 توجيه التعبئة

 .٣٣٧٣ األمم املتحدة رقم على ينطبق هذا التوجيه
تكون العبوات بنوعية جيدة ومتينة مبا فيه الكفاية لتحمل الصدمات واحلموالت أثناء ظروف النقل العادية، مبا يف  )١(

ذلك نقل البضائع فيما بني وحدات النقل وبني وحدات النقل وخمازن البضائع، باإلضافة إىل حتريك للبضائع من 
وجيب بناء العبوات وإغالقها . هلا أو من العبوة الشاملة متهيداً ملناولتها اليدوية أو اآللية الحقاًمنصات رفعها وإنزا

بطريقة متنع فقدان حمتوياهتا عند إعدادها للنقل نتيجة لالهتزاز أو تغريات درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط يف 
 .ظروف النقل العادية

 :تتألف العبوة من ثالثة مكونات )٢(

 ؛وعاء أويل )أ(
 ؛ وعبوة ثانوية )ب(
 عبوة خارجية )ج(

 .وتكون العبوة الثانوية أو العبوة اخلارجية جامدة
جيب تعبئة األوعية األولية يف العبوات الثانوية بطريقة حتول دون تكسريها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب  )٣(

.  تأمني العبوات الثانوية يف العبوات اخلارجية مبادة توسيد مناسبةوجيب. حمتوياهتا إىل العبوة الثانوية يف ظروف النقل العادية
  .وجيب، يف حالة تسرب احملتويات، أال يؤثر هذا تأثرياً كبرياً على اخلواص الوقائية ملادة التوسيد أو العبوة اخلارجية

فوق خلفية ذات لون مغاير، وتكون ألغراض النقل، توضع العالمة املبينة أدناه على السطح اخلارجي للعبوة اخلارجية  )٤(
 مم وال يقل مسك اخلط عن ٥٠وال يقل طول ضلعه عن  °٤٥وتكون العالمة بشكل مربع قائم بزاوية . مقروءةواضحة و

" مادة بيولوجية، الفئة باء: "ويوضع االسم الرمسي املستخدم يف النقل. مم٦ مم، وال يقل ارتفاع األحرف واألرقام عن ٢
(BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B)على العبوة اخلارجية جبوار العالمة املربعة . 

 . كحد أدىن١٠٠X١٠٠تكون أبعاد وجه واحد على األقل من أوجه العبوة اخلارجية  )٥(

UN3373 
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P650 )تابع (توجيه التعبئة P650 
 على النحو املبني يف٥-٢-٣-٦تاز بنجاح اختبار السقوط الوارد يف جت على أن ةقادرعبوة املستكملة كون الت )٦(

 وال يكون هناك تسرب من الوعاء أو . متر١,٢ارتفاع عند  من هذه الالئحة ٤-٢-٣-٦ إىل ٢-٢-٣-٦
األوعية األولية بعد التتابع املناسب الختبارات السقوط، وتظل األوعية حممية مبادة ماصة، عند االقتضاء، يف 

 .العبوات الثانوية
 يف حالة السوائل )٧(

  األوعية األولية مسيكة؛ تكون )أ(
 تكون العبوة الثانوية مسيكة؛ )ب(
 وإذا وضعت عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانوية وحيدة، جيب لف كل منها على حدة أو فصلها ملنع تالمسها؛     )ج(
حمتويات مل كاوتكون املادة املاصة بكمية كافية المتصاص . توضع مادة ماصة بني الوعاء األويل والعبوة الثانوية )د(

 األوعية األولية حبيث ال يعرض أي إطالق للمادة السائلة مادة التوسيد أو العبوة اخلارجية للخطر؛
تكون األوعية األولية أو العبوات الثانوية قادرة على أن تتحمل، دون حدوث تسرب، ضغطاً داخلياً ال  )ه (

 ). بار٠,٩٥( كيلوباسكال ٩٥يقل عن 
 صلبةيف حالة املواد ال )٨(

 تكون األوعية األولية مانعة للتخيل؛ )أ(
 تكون العبوة الثانوية مانعة للتنخيل؛  )ب(
  عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانوية وحيدة، جيب لف كل منها على حدة أو فصلها ملنع تالمسها؛وضعتإذا  )ج(
ء النقل، تستخدم عبوة يف حالة الشك بشأن وجود أو عدم وجود سائل متبق يف الوعاء األويل أثنا )د(

 . مناسبة للسوائل، مبا يف ذلك استخدام مواد ماصة
 الثلج والثلج اجلاف والنتروجني السائل: مدةيف حالة العينات املربدة أو اجمل )٩(

شتراطات   االعند استخدام الثلج اجلاف أو النتروجني السائل للمحافظة على برودة العينة جيب استيفاء كل   )أ(
 وعند استخدام الثلج أو الثلج اجلاف يوضع خارج العبوة الثانوية أو يف .هذه الالئحة النموذجية  املنطبقة من

وتوفر دعامات داخلية لضمان بقاء العبوة الثانوية يف مكاهنا األصلي . العبوة اخلارجية أو يف العبوة الشاملة
ارجية أو العبوة الشاملة مانعة  وإذا استعمل الثلج تكون العبوة اخل  . بعد ذوبان الثلج أو الثلج اجلاف

تصمم العبوة وتبىن للسماح بتسرب ) الثلج اجلاف(وإذا استخدم ثاين أكسيد الكربون الصلب . للتسرب
العبوة اخلارجية (ومتيز العبوة . غاز ثاين أكسيد الكربون ملنع تزايد الضغط الذي قد يؤدي إىل متزق العبوات

 ؛"ثلج جاف" أو "  أكسيد كربون، صلبثاين: " بالعالمة) أو العبوة الشاملة
 عند درجة حرارة مادة التربيد املستخدمة، وكذلك درجات احلرارة نييكون الوعاء األويل والعبوة الثانوية سليم )ب(

 .فقد التربيدعند ودرجات الضغط اليت ميكن أن حتدث 
ضيها توجيه التعبئة هذا إما مرئية بوضوح أو تستنسخ  توضع العبوات يف عبوة شاملة، تكون عالمات العبوة اليت يقتعندما )١٠(

 .وتوضع على سطح العبوة الشاملة
 وفقاً لتوجيه التعبئة هذا ألي اشتراطات أخرى يف هذه يز بعالمات واليت تعبأ ومت٣٣٧٣عدية املعنية يف ال ختضع املواد امل )١١(

 .الالئحة
لء مل واضحة عليماتتب) ، مثالاملريض( لشخص الذي يعد العبوة ان أو لشاحا ونها الالحقو وموزعات العبووصانع زودي )١٢(

 .إعداد العبوة للنقل بشكل صحيحللتمكني من هذه العبوات وإغالقها 
 ما مل تكن ضرورية للمحافظة على ٢-٦ال تعبأ البضائع اخلطرة األخرى يف العبوة نفسها مثل املواد املعدية بالشعبة  )١٣(

 مل أو أقل من بضائع خطرة ٣٠وجيوز تعبئة كمية .  أو منع االحنالل أو إبطال خماطر املواد املعديةاحليوية، أو التثبيت
وعند تعبئة هذه الكميات الصغرية من البضائع .  يف كل وعاء أويل حيتوي مواد معدية٩ أو ٨ أو ٣مدرجة يف الرتبة 

 . الوفاء بأي اشتراطات أخرى يف هذه الالئحةاخلطرة مع مواد معدية وفقا لتوجيه التعبئة هذا، ال يتطلب األمر
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P800  P800 توجيه التعبئة

 .٢٨٠٣ و٢٨٠٩ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 
 .٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطةيسمح بالعبوات التالية 

 .٦-٣-١-٤ميكن استخدام أوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة يف  )١(
 ؛ أولتر ٣ قوارير فوالذية أو زجاجات ذات وسائل إغالق ملولبة ال تتجاوز سعتها )٢(
 :عبوات جممعة تستويف الشروط التالية )٣(

داخلية من زجاج أو معدن أو بالستيك جامد خمصصة الحتواء سوائل وال تتجاوز العبوات أن تكون ال )أ(
 ؛ كغم١٥كتلتها الصافية 

 ؛ات الداخلية مبواد توسيد كافية ملنع الكسرحتشى العبوأن  )ب(
 مصنوعة من مادة متينة مانعة اًالعبوات الداخلية أو العبوات اخلارجية بطانات داخلية أو أكياسأن حتتوي  )ج(

للتسرب ومقاومة للثقب وغري منفذة للمحتويات، حتيط احملتويات بالكامل ملنعها من االرتشاح من العبوة 
  وضعها؛عها أو اجتاهبصرف النظر عن موض

 :يسمح بالعبوات اخلارجية والكتل الصافية القصوى التاليةأن  )د(
 الكتلة الصافية القصوى :العبوة اخلارجية 
 اسطوانات 
  كغم٤٠٠ (1A2)فوالذ  
  كغم٤٠٠ (1N2)معدن آخر  
  كغم٤٠٠ (1H2)بالستيك  
  كغم٤٠٠ (1D)) أبلكاش( خشب رقائقي 
  كغم٤٠٠ (1G)كرتون  
 اديقصن 
  كغم٤٠٠ (4A)فوالذ  
  كغم٢٥٠ (4C1)خشب طبيعي  
  كغم٢٥٠ (4C2)خشب طبيعي جبدران مانعة للتنخيل  
  كغم٢٥٠ (4D)) أبلكاش( خشب رقائقي 
  كغم١٢٥ (4F)) ُحبييب( خشب معاد التكوين 
  كغم١٢٥ (4G)كرتون  
  كغم٦٠ (4H1)بالستيك ممدد  
  كغم١٢٥ (4H2)بالستيك جامد  

 :علق بالتعبئةتيحكم خاص 
PP41  غاليوم عند درجات حرارة منخفضة للحفاظ عليه يف عنصر ال، عندما يلزم نقل ٢٨٠٣يف حالة رقم األمم املتحدة

 أو ا جافاحالة صلبة متاماً، ميكن وضع العبوات املذكورة آنفاَ يف عبوة خارجية متينة مقاومة للماء حتتوي ثلج
مادة مربدة، تكون مجيع املواد املذكورة آنفاَ املستخدمة يف تعبئة الغاليوم ويف حالة استخدام . وسائل تربيد أخرى

نخفضة ملادة التربيد املرارة احلند درجات قادرة على مقاومة مادة التربيد كيميائياً وفيزيائياً، وعلى مقاومة الصدم ع
 .الق غاز ثاين أكسيد الكربونطانأن تسمح العبوة اخلارجية بب ويف حالة استخدام الثلج اجلاف، جي. املستخدمة
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P801  P801 توجيه التعبئة

 .٣٠٢٨ أو  ٢٧٩٥ أو  ٢٧٩٤أرقام األمم املتحدة       حتت ينطبق هذا التوجيه على البطاريات الكهربائية اجلديدة واملستخدمة املصنفة                 
 :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةيسمح بالعبوات التالية، 

 ة؛دعبوات اخلارجية الصلال )١(
 ضلعة؛املشبية اخلقفاص األ )٢(
 . النقالةاتـنصامل )٣(

 .صدأ أو بالستيكية قادرة على احتواء أي سائل سائبال ت املستخدمة سائبة يف صناديق بطاريات فوالذية   بطاريات اخلزن   وجيوز أيضاً نقل 
 :اشتراطات إضافية

 .ئية الدائرة الكهرباحتمي البطاريات من قصر -١
 .فصل بينها طبقة من مادة غري موصلةتيف طبقات املكّدسة محاية مناسبة  البطاريات ميحت -٢
 . بوزن عناصر أخرى مركبة فوقهاالبطاريةال حتّمل أطراف توصيل  -٣
 .دون قصدداخل العبوة  ملنع حركتها تثّبتتعبأ البطاريات أو  -٤
 

P802  P802 توجيه التعبئة
 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة لية يسمح بالعبوات التا

 عبوات جممعة )١(
 4H2 أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1D أو 1H2 أو 1N2 أو 1B2 أو 1A2: عبوات خارجية

 . كغم٧٥: الكتلة الصافية القصوى
 . لترات١٠: زجاج أو بالستيك؛ السعة القصوى: عبوات داخلية

 وات جممعةعب )٢(
 ؛4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1N2 أو 1B2 أو 1A2: بوات خارجيةع

 . كغم١٢٥: الكتلة الصافية القصوى
  لترا٤٠ً: معدن؛ السعة القصوى: عبوات داخلية

 أو البالستيك اجلامد) األبلكاش(خلشب الرقائقي وعاء زجاجي يف اسطوانة من الفوالذ أو األلومنيوم أو ا: عبوات مركبة )٣(
)6PA1 6 أوPB1 6 أوPD1 6 أوPH2 ( أو يف صندوق من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلشب أو اخلشب الرقائقي
 . لترا٦٠ً: ؛ السعة القصوى)6PD2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2) (األبلكاش(

 . لترا٢٥٠ً  بسعة قصوى(1A1)اسطوانات من الفوالذ األستينييت  )٤(
 .٦-٣-١-٤ميكن استخدام أوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة يف  )٥(

 :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP79  يف املائة، انظر ٨٥ يف املائة وتقل عن ٦٠، عندما تزيد نسبة فلوريد اهلدروجني على ١٧٩٠يف حالة رقم األمم املتحدة 

 .P001توجيه التعبئة 
 

P803  P803 تعبئةتوجيه ال
 .٢٠٢٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةيسمح بالعبوات التالية 
 ؛)1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G(اسطوانات  )١(
 ؛)4A ،4B ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(صناديق  )٢(

 . كغم٧٥: الكتلة الصافية القصوى
تعبأ املواد كل منها على حدة ويفصل بينها باستخدام حواجز أو فواصل، أو عبوات داخلية، أو مواد توسيد ملنع التصريف 

 .غري املقصود يف ظل ظروف النقل العادية
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P900  P900 توجيه التعبئة
 .٢٢١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءشريطة يسمح بالعبوات التالية 
 ؛ أوP002توجيه التعبئة املرخصة يف العبوات  )١(
 . كغم٥٠بكتلة صافية قصوى ) 5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو 5H1(أكياس  )٢(

 .ع تقليل حيز اهلواء الطليق إىل احلد األدىنه يف وحدات نقل مغلقة متعبئت يف حالة جريش السمك بدون عبوةوجيوز أيضاً نقل 
 

P901  P901 توجيه التعبئة
 .٣٣١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام الواردة يف شريطة يسمح بالعبوات التالية 
 ).٢٥١، احلكم اخلاص ١-٣-٣انظر (ة املستلزمات ككل  جملموعخصصةالعبوات املستوفية ملستوى األداء املناسب جملموعة التعبئة امل
 . كغم١٠: الكمية القصوى للبضائع اخلطرة لكل عبوة خارجية

 :اشتراط إضايف
 محايتها ب وجي، غراما٢٥٠ً مل أو ٢٥٠تعبأ البضائع اخلطرة املوجودة يف جمموعة مستلزمات يف عبوات داخلية ال تتجاوز 

 .جملموعةمن املواد األخرى اليت تشملها ا
 

P902  P902 توجيه التعبئة
 .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطةيسمح بالعبوات التالية 
 دون علهاتفاعلى حنو مينع حركة السلع ويتم تصميم وبناء العبوات و. ��٣العبوات املستوفية ملستوى أداء جمموعـة التعبئة 

 . قصد يف ظروف النقل العادية
 يف وسائل مناولة خمصصة أو مركبات أو حاويات أو حافالت نقل بالسكك احلديدية من غري معبأة السلع نقلجيوز أيضاً 

 . التجميعمنشأةمكان صنعها إىل 
 :اشتراط إضايف

 .ا هذه األوعيةتكون أوعية الضغط متسقة مع اشتراطات السلطة املختصة للمواد اليت حتتويه
 

P903  P903 توجيه التعبئة
 .٣٠٩١ و٣٠٩٠ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة يسمح بالعبوات التالية
  .`٢`العبوة املستوفية ملستوى أداء جمموعة التعبئة 

 يف عبوات داخلية من الكرتون تستويف االشتراطات اخلاصة مبجموعة توضعمع معدات، عند تعبئة خاليا وبطاريات الليثيوم 
 يف عبوات خارجية متينة على حنو مينع توضع، يف معدات ٩وعندما تدخل خاليا وبطاريات الليثيوم، بالرتبة . `٢`التعبئة 

 .تشغيلها عرضاً أثناء النقل
اليت تستخدم غالفاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات، أو جمموعات  كغم أو أكثر ١٢اليت تزن  فإن البطاريات ،باإلضافة إىل ذلكو

غري معبأة )  مغلقة متاما أو صناديق خشبيةصناديق شحن(واقية أغلفة هذه البطاريات، ميكن أن توضع يف عبوات خارجية قوية أو يف 
 .أخرىمتراكبة عناصر ـل على حوافها أوزان وال حتّم حركة غري مقصودة، ةوتثبت البطاريات ملنع أي. أو على صوان
 :اشتراط إضايف

 .الدائرة الكهربائية  قصر محاية البطاريات منجيب
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P904  P904 توجيه التعبئة
 .٣٢٤٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةيسمح بالعبوات التالية 
 .`٣`، واملستوفية ملستوى أداء جمموعة التعبئة P002 أو P001املتسقة مع أي من توجيهي التعبئة العبوات  )١(
 :ما يليولكنها تستويف العبوات اخلارجية اليت ال يلزم استيفاؤها الشتراطات اختبار العبوات الواردة يف اجلزء السادس،     )٢(

 :عبوة داخلية تشمل )أ(
  األوعية األولية املسيكة للماء؛وعاء أو أكثر من `١`  
 عبوة ثانوية مسيكة للماء ومانعة للتسرب؛ `٢`  

األوعية (مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص احملتويات مجيعها وتوضع بني الوعاء األويل  `٣` 
 والعبوة الثانوية؛) األولية

 .منها على حدة ملنع تالمسهاكل وحيدة جيب لف يف عبوة ثانوية هشة يف حالة وضع عدة أوعية أولية  `٤` 
 . مم١٠٠ مبتانة مالئمة لسعتها وكتلتها والغرض من استخدامها، وال يقل بعدها اخلارجي عن    خارجيةعبوة  )ب(

 :اشتراطات إضافية
  الثلج اجلاف والنتروجني السائل

طالق غاز ثاين أكسيد انث تسمح بكمّربد، تصمم العبوة وتبىن حبي) ثلج جاف(عند استخدام مادة ثاين أكسيد الكربون الصلب 
 .الكربون ملنع تزايد الضغط الذي قد يؤدي إىل متزق العبوة

وتكون العبوة . وتعبأ املواد املرسلة يف النتروجني السائل أو الثلج اجلاف يف أوعية أولية قادرة على حتمل درجات احلرارة املنخفضة
 .خفضة، ويف معظم احلاالت، حتتاج إىل وضعها فوق الوعاء األويل على حدةالثانوية أيضاً قادرة على حتمل درجات احلرارة املن

 
P905  P905 توجيه التعبئة

 .٢٩٩٠ و٣٠٧٢ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 
 الستيفاء ولكن دون حاجة، ٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العام الواردة يف شريطة يسمح بأية عبوة مالئمة 

 . شتراطات الواردة يف اجلزء السادسالعبوات لال
كما هو احلال بالنسبة (لألحوال اجلوية مقاومة ة د أو حتتويها أغلفة خارجية صلها اإلنقاذ حبيث تتضمنأجهزةوعندما تصنع 
 .، جيوز نقلها بدون تعبئة)لقوارب اإلنقاذ

 :اشتراطات إضافية
، غري املقصودة ملنع حركتها ثبيتهاتب  اإلنقاذ يف أجهزة كمعداتتواةمجيع املواد والسلع اخلطرة احملتؤّمـن  -١

 :وباإلضافة إىل ذلك
  يف عبوات داخلية من البالستيك أو الكرتون؛١تعبأ أدوات اإلشارة من الرتبة  )أ( 

يف اسطوانات مطابقة للمواصفات اليت حتددها السلطة املختصة، وميكن ) ٢-٢ الشعبةب(وضع الغازات وت )ب(
 ؛اإلنقاذ وصلها جبهاز

 ملنع أي ؤّمـن وت، كهربياًعزلأو ت) ٩الرتبة (وبطاريات الليثيوم ) ٨الرتبة  (كهربيةبطاريات الالتفصل و )ج(
 انسكاب للسائل؛

، على ٢-٥ و١-٤أو من الشعبتني  ٣من الرتبة (املواد اخلطرة األخرى  من صغريةالكميات التعبأ و )د(
 .متينةعبوات داخلية يف  )سبيل املثال

  .اإلنقاذجهزة  يف أارضخ عنفللنقل والتعبئة تدابري ملنع أي عداد يشمل اإل -٢
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P906  P906 توجيه التعبئة

 .٣٤٣٢، و٣١٥٢ و٣١٥١ و٢٣١٥ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 
 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة يسمح بالعبوات التالية

مركبات ثنائي فنيل أو  أو (PCB) ةتعدد الكلوراملفنيل الثنائي مركبات  السوائل واملواد الصلبة اليت حتتوييف حالة  )١(
 .حسب االقتضاء، P002 أو P001يسمح بالعبوات اجملهزة وفقاً لتوجيه التعبئة : رباعي فنيل املتعددة اهللجنة

النبائط باإلضافة قادرة على احتواء ال للتسرب ووات املانعةيسمح بالعب: النبائطيف حالة احملوالت واملكثفات وسائر  )٢(
ثنائي  ة أوثنائي الفنيل املتعدد الكلورة فيها من مركبات املوجودالسوائل  مثل حجم ١,٢٥ما ال يقل عن إىل 

ل  مث١,١وتوضع يف العبوات مادة ماصة تكفي المتصاص ما ال يقل عن . الفنيل أو رباعي الفنيل املتعددة اهللجنة
احملوالت واملكثفات يف عبوات معدنية مانعة للتسرب تنقل وبصورة عامة، .  النبائطحجم السائل املوجود يف

 .هاي مثل حجم السائل املوجود ف١,٢٥  احملوالت واملكثفات نفسهاأن حتتوي باإلضافة إىلوقادرة على 
حملوالت ، واP002 وP001لتوجيهي التعبئة ة وفقاً ، جيوز نقل السوائل واملواد الصلبة غري املعبأدون اإلخالل مبا تقدمو

 مم، ٨٠٠ يف وحدات لنقل البضائع مزودة بصينية معدنية مانعة للتسرب ال يقل ارتفاعها عن ،واملكثفات غري املعبأة
 .يتسرب مثل حجم أي سائل ١,١وحتتوي مادة ماصة خاملة تكفي المتصاص ما ال يقل عن 

 :اشتراط إضايف
 .احملوالت واملكثفات منعاً حلدوث تسرب يف ظروف النقل العاديةحكام ن تدابري إليتخذ ما يلزم م

 
P907  P907 توجيه التعبئة
إذا مت بناء وتصميم املاكينات أو األجهزة حبيث ُتكفل لألوعية اليت حتتوي البضائع اخلطرة محاية كافية، ال يشترط أن تكون هناك عبوة                  

يكفي  ائع اخلطرة املضّمنة يف املاكينات واألجهزة يف عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسبة قوية مبا                        تعبئة البض وجبت  خارجية، وإالّ  
 .١-١-١-٤ واستيفاء االشتراطات املنطبقة الواردة يف           االستخدام املزمع   ومصممة بشكل يناسب سعة العبوة و    

٤-١-١-٤ و٣-١-١-٤، ولكن دون أن تنطبق اشتراطات ١-١-٤ وتستويف األوعية اليت حتتوي البضائع اخلطرة األحكام العامة الواردة يف
، فتكون االسطوانة الداخلية أو األوعية الداخلية وحمتوياهتا وكثافة ملئها                    ٢-٢أما بالنسبة لغازات الشعبة    . ١٤-١-١-٤ و ١٢-١-١-٤و

 .مرضية للسلطات املختصة يف البلد الذي متأل فيه االسطوانة أو الوعاء            
يف األوعية اليت حتتوي  حدوث تلف حيث ال يرجتم احتواء األوعية داخل املاكينات أو األجهزة حبوفضالً عن ذلك، ي

 تسرب للبضائع اخلطرة من املاكينات أو األجهزة يف حالة حدوث تلف أو حدوث  يف ظروف النقل العادية،البضائع اخلطرة
ويتم ).  استخدام بطانة مانعة للتسرب الستيفاء هذا الشرطميكن(سائلة، الصلبة أو الطرة اخلبضائع اليف األوعية اليت حتتوي 

 تركيب األوعية اليت حتتوي البضائع اخلطرة وتأمينها أو توسيدها بطريقة تكفل منع تكسريها أو تسرب البضائع اخلطرة
 مادة التوسيد قابلة تكونجيب أال و.  وتكفل مراقبة حركتها داخل املاكينات أو األجهزة أثناء النقل يف ظروفه العاديةمنها،

ال يؤدي أي تسرب للمحتويات إىل االنتقاص كثرياً من اخلواص جيب أكما . للتفاعل على حنو خطر مع حمتويات األوعية
 .الوقائية ملادة التوسيد



-79- 

 توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام احلوسات ٢-٤-١-٤

IBC01  IBC01 توجيه التعبئة
 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة وساتيسمح باألنواع التالية من احل

 ).31N و31B و(31Aمعدن 

 :اشتراط إضايف
 .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠س، أو °٥٠ كيلوباسكال عند ١١٠ يبخارها ال ضغطال يتجاوزال يسمح إال بالسوائل اليت 

 
IBC02  IBC02 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  من احلوسات يسمح باألنواع التالية
 ؛)31N و31B و(31A يةمعدن )١(
 ؛)31H2 و31H1(بالستيك جامد من  )٢(
 ).31HZ1 (ةبمركّّ )٣(

 :اشتراط إضايف
 .س°٥٥ وباسكال عند كيل١٣٠س، أو °٥٠ كيلوباسكال عند ١١٠ ضغطها البخاري ال يتجاوزال يسمح إال بالسوائل اليت 

 :أحكام خاصة متعلقة بالتعبئة
B5  ويقع مدخل . تنفيس أثناء النقلوسيلة ب، تزود احلوسات ٣١٤٩ و٢٠١٤ و١٧٩١يف حالة أرقام األمم املتحدة

 .التنفيس يف حيز البخار الذي حتتويه احلوسة يف ظروف امللء األقصى أثناء النقلوسيلة 
B7  لتراً ٤٥٠، ال يسمح باستخدام احلوسات اليت تزيد سعتها على ١٨٦٥ و١٢٢٢ة رقمي األمم املتحديف حالة 

 .نظراً لقابلية املادة لالنفجار يف حالة نقلها بكميات كبرية
B8 ١١٠اوز، كما هو معروف، ــال تنقل هذه املادة حبالتها النقية يف حوسات نظراً ألن ضغطها البخاري يتج 

 .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ يتجاوزس و°٥٠ كيلوباسكال عند
 

IBC03  IBC03 توجيه التعبئة
 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطةيسمح باألنواع التالية من احلوسات

 ؛)31N و31B و31A (يةمعدن )١(
 ؛)31H2 و31H1(بالستيك جامد من  )٢(
 ).31HH2 و31HD2 و31HN2 و31HB2 و31HA2 و31HZ1 (ةمركب )٣(

 :اشتراط إضايف
، س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠س، أو °٥٠ كيلوباسكال عند ١١٠ ها البخاري ضغطال يتجاوزال يسمح إال بالسوائل اليت 

 .)B11انظر  (٢٦٧٢عدا السوائل املدرجة حتت رقم األمم املتحدة 
 :بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق 

B8 كيلوباسكال ١١٠يتجاوز، كما هو معروف، ها البخاري  ألن ضغطال تنقل هذه املادة حبالتها النقية يف حوسات 
 .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ ويتجاوزس °٥٠ عند

B11  يف املائة يف ٢٥بتركيزات ال تتجاوز ) النشادر(، جيوز نقل حملول األمونيا ٢٦٧٢يف حالة رقم األمم املتحدة 
  .)31HZ1 و31H2 و31H1(مركبة حوسات ة أو دحوسات بالستيكية صل



-80- 

 
IBC04  IBC04 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ام العامة الواردة يف ـاء األحكـاستيفشريطة يسمح باألنواع التالية من احلوسات 
 ).31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن 

 :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
B1 ١` جمموعة التعبئة  يف حالة موادتنقل احلوسات يف وحدات نقل مغلقة`. 

 
IBC05  IBC05 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤واردة يف ـام العامة الـاستيفاء األحك شريطة يسمح باألنواع التالية من احلوسات
 ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A (يةمعدن )١(
 ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1(ة دبالستيكية صل )٢(
 ).31HZ1 و21HZ1 و11HZ1(مركبة  )٣(

 : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1 ١` يف حالة مواد جمموعة التعبئة تنقل احلوسات يف وحدات نقل مغلقة`. 
B2  املعبأة يف حاويات وسيطة ` ٢` التعبئة مبجموعةاملواد الصلبة  حالة مغلقة يفتنقل احلوسات يف وحدات نقل

 .ةدري املعدن أو املواد البالستيكية الصلمصنوعة من مواد أخرى غ
 

IBC06  IBC06 توجيه التعبئة
 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ام العامة الواردة يف ـاء األحكـاستيفشريطة يسمح باألنواع التالية من احلوسات 

 ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A (يةمعدن )١(
 ؛)11H1 ،11H2 ،21H1 ،21H2 ،31H1 ،31H2(ة دبالستيكية صل )٢(
 ).31HZ2 و31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(مركبة  )٣(

 :اشتراط إضايف
 إذا كان من احملتمل أن تتحول املواد املنقولة 31HZ2 و21HZ2 و11HZ2ال تستخدم احلاويات الوسيطة املركبة من األنواع 

 .إىل سوائل أثناء النقل
 : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق

B1 ١` يف حالة مواد جمموعة التعبئة تنقل احلوسات يف وحدات نقل مغلقة`. 
B2  املعبأة يف حاويات وسيطة ` ٢` التعبئة مبجموعةاملواد الصلبة  حالة مغلقة يفتنقل احلوسات يف وحدات نقل

 .ةدمصنوعة من مواد أخرى غري املعدن أو املواد البالستيكية الصل
B12 وال تستخدم احلوسات . `٢`، تستويف احلوسات مستوى أداء جمموعة التعبئة ٢٩٠٧ة يف حالة رقم األمم املتحد

 .`١`املستوفية ملعايري االختبار اخلاصة مبجموعة التعبئة 
 

IBC07  IBC07 توجيه التعبئة
 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة يف ـام العامـاستيفاء األحكشريطة يسمح باألنواع التالية من احلوسات 

 ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A (يةمعدن )١(
 ؛)31H2 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1(ة دبالستيكية صل )٢(
 ).31HZ2 و31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(مركبة  )٣(
 ).11F و11Dو 11C (يةخشب )٤(

 :اشتراط إضايف
 .تكون بطانات احلاويات الوسيطة اخلشبية مانعة للتنخيل

 : بالتعبئةحكام خاصة تتعلقأ
B1 ١` يف حالة مواد جمموعة التعبئة تنقل احلوسات يف وحدات نقل مغلقة`. 
B2  املعبأة يف حاويات وسيطة ` ٢` التعبئة مبجموعةاملواد الصلبة  حالة مغلقة يفتنقل احلوسات يف وحدات نقل

 .ةدمصنوعة من مواد أخرى غري املعدن أو املواد البالستيكية الصل
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IBC08  IBC08 توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة يف ـاء األحكام العامـاستيفشريطة يسمح باألنواع التالية من احلوسات 
 ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A (يةمعدن )١(
 ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1(ة دبالستيكية صل )٢(
 ؛)31HZ2 و31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(مركبة  )٣(
 ؛)11G(كرتون من ال )٤(
  ؛)11F و11D و11C(شب من اخل )٥(
 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1(مواد مرنة من  )٦(

 ).13M2أو 

 : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B2 املعبأة يف حاويات وسيطة ` ٢`املواد الصلبة جملموعة التعبئة  حالة يف قةتنقل احلوسات يف وحدات نقل مغل

 .ةدمصنوعة من مواد أخرى غري املعدن أو املواد البالستيكية الصل
B3 تكون احلاويات الوسيطة املرنة مانعة للتنخيل ومسيكة أو تبطن مبادة مانعة للتنخيل ومسيكة. 
B4 صنوعة من الكرتون أو من اخلشب مانعة للتنخيل ومسيكة أو تبطن مبادة تكون احلاويات الوسيطة املرنة أو امل

 .مانعة للتنخيل ومسيكة
B6 ٢٢١٧ و٢٢١١ و١٨٤١و ١٤٠٨و ١٣٨٦ و١٣٦٥ و١٣٦٤ و١٣٦٣ و١٣٢٧دة ـأرقام األمم املتح حالة يف 

 والواردة ، ليس من الضروري أن تستويف احلوسات اشتراطات االختبار اخلاصة هبذه احلاويات٣٣١٤ و٢٧٩٣و
 .٥-٦يف الفصل 

B13  حيظر النقل بطريق البحر يف حوسات٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨يف حالة أرقام األمم املتحدة ،. 
 

IBC99  IBC99 توجيه التعبئة
 ).٧-٣-١-٤انظر (فقط يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة اليت تعتمدها السلطة املختصة 

 
IBC100  IBC100 توجيه التعبئة

 .٠٣٣٢و ٠٣٣١ و٠٢٤١ و٠٠٨٢التوجيه على أرقام األمم املتحدة ينطبق هذا 
 ٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤واردة يف ـة الـاستيفاء األحكام العامشريطة يسمح باألنواع التالية من احلوسات 

 :٥-١-٤واألحكام اخلاصة الواردة يف 
 ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A (يةمعدن )١(
 ؛)13M2 و13L4 و13L3 و13L2 و13H4 و13H3 و13H2(مرنة مواد من  )٢(
 ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1(ة دمواد بالستيكية صلمن  )٣(
 ).31HZ2 و31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(مركبة  )٤(

 :ة إضافيتاشتراطا
 .ال تستخدم احلوسات إال للمواد ذات االنسياب احلر -١
 . فقطالوسيطة املرنة للمواد الصلبةتستخدم احلاويات  -٢

 : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B9 إذا كانت املواد خليطاً من نترات فقط يستخدم توجيه التعبئة هذا جيوز أن، ٠٠٨٢رقم األمم املتحدة  حالة يف 

. ت متفجرةاألمونيوم أو األنواع األخرى من النترات غري العضوية مع مواد أخرى قابلة لالحتراق وليست مكونا
وال يسمح . نتروغلسرين أو نترات عضوية سائلة مماثلة أو كلوراتمركب حتتوي هذه املواد املتفجرة ال و

 .باستخدام احلاويات الوسيطة املعدنية
B10 شكل املاء عنصراً أساسياً يللمواد اليت فقط ، جيوز استخدام توجيه التعبئة هذا ٠٢٤١قم األمم املتحدة  حالة ريف

وجيوز أن .  عالية من نترات األمونيوم أو مواد مؤكسدة أخرى بعضها أو كلها على هيئة حملولانسبتوي فيها وحت
 مثل منترتة مشتقات لال تشموق األلومنيوم، ولكن ـات أو مسحـرى اهلدروكربونـتشمل املكونات األخ

  .وال يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة املعدنية. الثي نتروطولوينث
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IBC520  IBC520 توجيه التعبئة
 .`واو`الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل من النوع األكاسيد ينطبق هذا التوجيه على 

 ٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة يسمح باحلاويات الوسيطة املبينـة أدنـاه للتركيبات املبينة
 .٢-٧-١-٤ واألحكام اخلاصة الواردة يف ٣-١-٤و

فقط ة املختصة ـة اليت تعتمدها السلطـات الوسيطـدام احلاويـاه، يسمح باستخـالتركيبات غري املبينة أدن حالة ويف
 ).٢-٢-٧-١-٤انظر (

درجة 
 حرارة

 لطوارئا

درجة 
 حرارة

 لضبطا

 السعة
 القصوى

 )باللتر(
نوع 
 األكاسيد الفوقية العضوية احلوسة

رقم 
األمم 
 املتحدة

٣١٠٩ ، سائلة`واو`فوقية عضوية من النوع أكاسيد     
  ١ ٢٥٠ 31A  يف ٧٢فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز 

  املاءاملائة يف
 

  ١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

31A 

31HA1 

 يف ٣٢فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز 
 �ألف�املائة يف مادة ختفيف من النوع 

 

  ١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

31A 

31HA1 

 ثالثي مثيل هكسانوات بوتيل - ٥، ٥، ٣- فوق أكسي
 يف املائة يف مادة ختفيف من ٣٢ثالثي، بتركيز ال يتجاوز 

 `ألف`النوع 

 

  ١ ٢٥٠ 31HA1  يف املائة ٩٠هدرو فوق أكسيد كوميل، بتركيز ال يتجاوز 
 `ألف`يف مادة ختفيف من النوع 

 

  ١ ٠٠٠ 31H1 يف املائة٤٢ يتجاوز فوق أكسيد ثاين برتويل، بتركيز ال ، 
 مشتت ثابت

 

  ١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

31A 

31HA1 

 يف ٥٢فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز 
 `ألف`املائة يف مادة ختفيف من النوع 

 

  ١ ٠٠٠ 31H1 سيكلو هكسان، ) فوق أكسي بوتيل ثالثي (- ثنائي -١، ١
`ألف`ن النوع  يف املائة يف مادة ختفيف م٤٢  ال يتجاوزبتركيز

 

  ١ ٠٠٠ 31HA1  يف املائة، ٤٢فوق أكسيد ثنائي لورويل، بتركيز ال يتجاوز 
 مشتت ثابت يف املاء

 

  ١ ٢٥٠ 31HA1  هدرو فوق أكسيد أيسو بروبيل كوميل، بتركيز ال يتجاوز
 `ألف` يف املائة يف مادة ختفيف من النوع ٧٢

 

  ١ ٢٥٠ 31HA1  يف ٧٢، بتركيز ال يتجاوز  منتيل-هدرو فوق أكسيد بارا 
 `ألف`املائة يف مادة ختفيف من النوع 

 

  ١ ٥٠٠ 
١ ٥٠٠ 
١ ٥٠٠ 

31H1 
31HA1 

31A 

 يف ١٧محض فوق أكسي خليك، مثبت بتركيز ال يتجاوز 
 املائة

 

٣١١٠ ، صلب`واو`أكسيد فوقي عضوي، من النوع     
  ٢٠٠٠ 31A 

31H 

31HA1 

  فوق أكسيد ثنائي كوميل

سائلة، مضبوطة ` واو` فوقية عضوية من النوع أكاسيد    
 درجة احلرارة

٣١١٩

 س°٣٥+
 س°٣٥+

 س°٣٠+
 س°٣٠+

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

31HA1 
31A 

 اثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز ال -٢-فوق أكسي 
 `باء` يف املائة يف مادة ختفيف من النوع ٣٢يتجاوز 
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IBC520
 )تابع( توجيه التعبئة

IBC520 
درجة 
 حرارة

 لطوارئا

درجة 
 حرارة

 لضبطا

 السعة
 القصوى

 )باللتر(
نوع 
 األكاسيد الفوقية العضوية احلوسة

رقم 
األمم 
 املتحدة

فوق أكسي نيو ديكانوات خالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال  31A ١ ٢٥٠ س°صفر س°١٠+
 `ألف` يف املائة يف مادة ختفيف من النوع ٣٢يتجاوز 

٣١١٩ 
 )تابع(

وق أكسي نيو ديكانوات خالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال ف 31A ١ ٢٥٠ س°٥- س°٥+
  يف املائة، مشتت ثابت يف املاء٤٢يتجاوز 

 

 س°١٥+
 س°١٥+

 س°١٠+
 س°١٠+

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

31HA1 
31A 

 يف ٢٧فوق أكسي بيفاالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز 
 `باء`املائة يف مادة ختفيف من النوع 

 

 ٥٢سي نيو ديكانوات كوميل، بتركيز ال يتجاوز فوق أك A 31 ١ ٢٥٠ س°١٥- س°٥-
 يف املائة، مشتت ثابت يف املاء

 

 بوتيل -٤سيكلوهكسيل (فوق أكسي ثاين كربونات ثاين  31HA1 ١ ٠٠٠ س°٣٠+ س°٣٥+
مشتت ثابت يف ،  يف املائة٤٢ ال يتجاوز ، بتركيز)ثالثي
 املاء

 

 ال يتجاوز بتركيزستيل، فوق أكسي ثاين كربونات ثاين  31A ١ ٢٥٠ س°١٠+ س°١٥+
  مشتت ثابت يف املاء، يف املائة٤٢

 

، بتركيز ال )ثاين ايثيل هكسيل(فوق أكسي ثاين كربونات  31A ١ ٢٥٠ س°٢٠- س°١٠-
  يف املائة، مشتت ثابت يف املاء٥٢يتجاوز 

 

ال يتجاوز بتركيز فوق أكسي ثاين كربونات ثاين مريستيل،  31HA1 ١ ٠٠٠ س°١٥+ س°٢٠+
  مشتت ثابت يف املاء، املائة يف٤٢

 

 س°١٥+
 س°١٥+

 س°١٠+
 س°١٠+

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

31HA1 

31A 

 ،) ثالثي مثيل هكسانويل-٥، ٥، ٣(-فوق أكسيد ثنائي 
`ألف` يف املائة يف مادة ختفيف من النوع ٣٨بتركيز ال يتجاوز 

 

 ،) ثالثي مثيل هكسانويل-٥، ٥، ٣(-فوق أكسيد ثنائي  31A ١ ٢٥٠ س°١٠+ س°١٥+
  يف املائة، مشتت ثابت يف املاء٥٢بتركيز ال يتجاوز 

 

، ٣، ٣، ١، ١-فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل تتراميثيل  31A ١ ٢٥٠ س°٥- س°٥+
  يف املائة، مشتت ثابت يف املاء٥٢بتركيز ال يتجاوز 

 

 صلبة، مضبوطة `واو`أكاسيد فوق عضوية من النوع     
 درجة احلرارة

٣١٢٠ 

 :فيةاشتراطات إضا
 الضغط يف حيز البخار داخل احلاوية تنفيس أداةويقع مدخل .  تسمح بالتنفيس أثناء النقلبأداةتزود احلوسات  -١

 .حتت ظروف امللء األقصى أثناء النقل
 تأدواتصمم أن ملنع التمزق االنفجاري للحاويات الوسيطة املعدنية أو املركبة املغلفة تغليفاً معدنياً كامالً، جيب،  -٢

فترة الطوارئ حبيث تسمح بتنفيس مجيع نواتج االحنالل واألخبرة اليت تتكون أثناء االحنالل الذايت التسارع أو خالل 
وحددت درجة حرارة . ٨-١٣-١-٢-٤ال تقل عن ساعة من اإلحاطة الكاملة بالنريان حمسوبة باملعادلة الواردة يف 

وعند إرسال أكسيد .  على أساس استخدام حاوية وسيطة غري معزولةالضبط ودرجة حرارة الطوارئ يف توجيه التعبئة هذا
 :فوقي عضوي يف حوسة وفقاً هلذا التوجيه، يكون الشاحن مسؤوالً عن ضمان ما يلي

 بشكل مالئم ختفيف الضغط والطوارئ املركبة على احلاوية مصممة حبيث يراعى أدواتأن تكون جيب،  )أ(
  الفوقي العضوي واإلحاطة بالنريان؛االحنالل الذايت التسارع لألكسيد

تكون درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مالئمة، مع مراعاة تصميم أن عند االقتضاء، جيب،  )ب(
  ).العزل على سبيل املثال(املقرر استخدامها  احلوسة
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IBC620  IBC620 توجيه التعبئة

 .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 ٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤واردة يف ـة الـام العامـاستيفاء األحكشريطة سمح باألنواع التالية من احلوسات ي

 :٨-١-٤واألحكام اخلاصة الواردة يف 
 `٢`حاويات وسيطة صلبة مانعة للتسرب ومستوفية ملستوى أداء جمموعة التعبئة 

 :اشتراطات إضافية
 .جممل كمية السائل املوجود يف احلوسةماصة بقدر يكفي المتصاص تتوفر مادة  -١
 .قادرة على االحتفاظ بالسوائل تكون احلوسات -٢
 . للثقبغري قابلةاملخصصة الحتواء أشياء حادة مثل الزجاج املكسور واإلبر  تكون احلوسات -٣
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 توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات الكبرية ٣-٤-١-٤

LP01 )السوائل (توجيه التعبئة LP01 
 :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةيسمح بالعبوات الكبرية التالية 

`٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة  `١`جمموعة التعبئة   العبوات الداخلية العبـوات اخلارجية الكبرية

 غري مسموح هبا غري مسموح هبا ٣ م٣: السعة القصوى

 )50A(فوالذ 
 )50B(منيوم ألو

ر خبـالف الفوالذ أومعدن آخ
 )50N (  األلومنيوم

 )50H(بالستيك جامد 
 )50C(خشب طبيعي 
 )50D) (أبلكاش ( خشب رقائقي 

 )50F(خشب معاد تكوينه 
 )50G ( صلبةكرتون

  لترات١٠ زجاج 
  لترا٣٠ً بالستيك

  لترا٤٠ً عدنم

 
LP02  LP02 )املواد الصلبة (توجيه التعبئة

 :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةبوات الكبرية التالية يسمح بالع
 العبوات الداخلية العبوات اخلارجية الكبرية `١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 

 غري مسموح هبا غري مسموح هبا ٣ م٣: السعة القصوى

 )50A(فوالذ 
 )50B(ألومنيوم 
 خبالف الفوالذ أو خرمعدن آ
 )50N (األلومنيوم

(51H)بالستيك مرن 
 )ج(

 )50H(بالستيك جامد 
 )50C(خشب طبيعي 
 )50D) (أبلكاش( خشب رقائقي

 )50F(خشب معاد تكوينه 
 )50G ( صلبةكرتون

  كغم١٠ زجاج
  كغم٥٠ )ب(بالستيك
  كغم٥٠ معدن
  كغم٥٠ )ب)(أ(ورق

 كغم ٥٠ )ب)(أ(كرتون

 .لعبوات يف احلاالت اليت حيتمل أن تتحول فيها املواد املنقولة إىل سائل أثناء النقلال تستخدم هذه ا )أ(
 .تستخدم عبوات مانعة للتنخيل )ب(
 .تستخدم يف العبوات الداخلية املرنة فقط )ج(

 :حكم تعبئة خاص
L2  ٣`عة التعبئة ، األيروسوالت، تفي العبوات الكبرية مبستوى أداء جممو١٩٥٠يف حالة رقم األمم املتحدة`. 

، باإلضافة إىل ذلك، بوسيلة، مادة ٣٢٧تزود العبوات الكبرية لنفايات األيروسوالت املنقولة وفقا للحكم اخلاص  
 .ماصة على سبيل املثال، الحتجاز أي سائل حر قد يتسرب أثناء النقل

 
LP99  LP99  توجيه التعبئة

      ).٧-٣-١-٤انظر (عليها السلطة املختصة العبوات اليت توافق وز استخدام عبوات غري ال جي
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LP101  LP101 توجيه التعبئة

 واألحكام اخلاصة الواردة٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة يسمح بالعبوات التالية 
 :٥-١-٤يف 

 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة العبوات الكبرية
 )50A(فوالذ 

 )50B(ألومنيوم 
 )50N(معدن آخر 

 )50H(بالستيك جامد 
 )50C(خشب طبيعي 
 )50D) (أبلكاش( خشب رقائقي

 )50F(خشب معاد تكوينه 
 )50G ( صلبةكرتون

 
 

 غري ضرورية

 
 

 غري ضرورية

 :حكم خاص متعلق بالتعبئة
L1  ٠٠٣٨ و٠٠٣٥ و٠٠٣٤ و٠٠١٩ و٠٠١٨ و٠٠١٦ و٠٠١٥ و٠٠١٠ و٠٠٠٩ و٠٠٠٦فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة 

 ٠٢٢١ و٠١٨٦ و٠١٨٣ و٠١٨٢ و٠١٨١ و٠١٧١ و ٠١٦٩ و٠١٦٨ و٠١٣٨ و٠١٣٧ و٠٠٥٦ و٠٠٤٨ و٠٠٣٩و
 ٠٣٠١ و٠٣٠٠ و٠٢٩٩ و٠٢٩٧ و٠٢٨٧ و٠٢٨٦ و ٠٢٨١ و٠٢٨٠ و٠٢٥٤ و٠٢٤٦ و٠٢٤٥ و٠٢٤٤ و٠٢٤٣و
 ٠٤٢٤ و٠٤١٢ و٠٣٧٠ و٠٣٦٣ و٠٣٦٢ و٠٣٤٧ و ٠٣٤٦ و٠٣٤٥ و٠٣٤٤ و٠٣٢٩ و٠٣٢٨ و٠٣٢١ و٠٣٠٣و
 السلع أن تنقل بدون تعبئة جيوز : ٠٥٠٢ و٠٤٨٨ و٠٤٥١ و٠٤٣٨ و٠٤٣٧ و٠٤٣٦ و٠٤٣٥ و٠٤٣٤ و٠٤٢٥و

املتفجرة الكبرية واملتينة املخصصة لألغراض العسكرية عادة، واملزودة أو غري املزودة بوسائل بدء التفجري املتضمنة لوسيلتني 
دافعة أو كانت ذاتية الدفع، تتم محاية نظم اإلشعال  اتشحنعلى وإذا كانت هذه السلع حتتوي . وقائيتني فعالتني على األقل

واحلصول على نتيجة سلبية يف اختبارات . فيها ضد العوامل املنشطة لإلشعال اليت حيتمل مصادفتها يف ظروف النقل العادية 
وميكن تثبيت هذه . بئةها على سلعة غري معبأة يعين أنه ميكن النظر يف نقل هذه السلعة بدون تعؤ اليت يتم إجرا٤اجملموعة رقم 

 .السلع غري املعبأة على محاالت أو وضعها يف صناديق أو أية وسيلة أخرى مالئمة للمناولة
 

LP102  LP102 توجيه التعبئة
 واألحكام اخلاصة الواردة٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة يسمح بالعبوات التالية 

 :٥-١-٤يف 
 العبوات الداخلية العبوات الوسيطة جيةالعبوات اخلار

 
 )50A(فوالذ 

 )50B(ألومنيوم 
 )50N (ر خبالف الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخ

 )50H(بالستيك جامد 
 )50C(خشب طبيعي 
 )50D) (أبلكاش( خشب رقائقي

 )50F(خشب معاد تكوينه 
 )50G ( صلبةكرتون

 
 غري ضرورية

 أكياس
   مقاومة للماء 

 أوعية
 ن  كرتو 
  معدن  
  بالستيك  
  خشب  

 ألواح
 ةج كرتون، ممو  

 أنابيب
   كرتون  
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LP621  LP621 توجيه التعبئة
 .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 واألحكام اخلاصة الواردة٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة يسمح بالعبوات الكبرية التالية 
 :٨-١-٤يف 
عبوات كبرية مانعة للتسرب، صلبة ومستوفية : نفايات املستشفيات اليت يتم وضعها يف عبوات داخلية حالة يف )١(

 توافر مادة ماصة شريطة، `٢` املتعلقة باملواد الصلبة، على مستوى أداء جمموعة التعبئة ٦-٦الشتراطات الفصل 
 .العبوة الكبرية على االحتفاظ بالسوائلة قدرة وشريطالمتصاص جممل كمية السائل املوجود بكمية تكفي 

، على ٦-٦عبوات كبرية صلبة مستوفية الشتراطات الفصل : كميات سوائل أكرب العبوات اليت حتتوي حالة يف )٢(
 .، للسوائل`٢`مستوى أداء جمموعة التعبئة 

 :اشتراط إضايف
للثقب وحتتفظ بالسوائل يف غري قابلة ج املكسور واإلبر تكون العبوات الكبرية املخصصة الحتواء أشياء حادة مثل الزجا

 .٦-٦ظروف االختبار العادية الواردة يف الفصل 
 

LP902  LP902 توجيه التعبئة
 .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة يسمح بالعبوات التالية 
 ويتم تصميم وبناء العبوات على حنو مينع حركة السلع وتفاعلها دون .`٣`املستوفية ملستوى أداء جمموعة التعبئة  اتالعبو

وجيوز أيضاً نقل السلع بدون تعبئتها يف وسائل مناولة خمصصة أو مركبات أو حاويات أو . قصد يف ظروف النقل العادية
 .منشأة التجميع من مكان صنعها إىل ةحافالت نقل بالسكك احلديدي

 :اشتراط إضايف
 .تكون أوعية الضغط متسقة مع اشتراطات السلطة املختصة للمواد اليت حتتويها هذه األوعية

 ١أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  ٥-١-٤

 .١-١-٤القسم  تستويف األحكام العامة املبينة يف ١-٥-١-٤

 :ع حبيث تستويف الشروط التالية وتصن١تصمم مجيع عبوات بضائع الرتبة  ٢-٥-١-٤

أن حتمي املتفجرات، ومتنعها من التسرب، وال تسبب زيادة يف احتمال االشتعال أو االشعال  )أ(
العرضي عند التعرض لظروف النقل العادية، مبا يف ذلك التغريات املتوقعة يف درجات احلرارة 

 والرطوبة والضغط؛

 لكاملة بطريقة مأمونة يف ظروف النقل العادية؛أن يكون باإلمكان مناولة العبوة او )ب(

أن تتحمل العبوة أي أمحال توضع فوقها يف التستيف املتوقع الذي ختضع له أثناء النقل و )ج(
حبيث ال يزيد اخلطر الذي تنطوي عليه املتفجرات، وال تضعف وظيفة االحتواء اليت تؤديها 

جة تقلل من قوهتا أو تسبب عدم العبوات، وأال حيدث هلا تشوه بأي شكل أو بأي در
 .استقرار العبوات املرصوصة

 .٣-١-٢تصنف مجيع املواد والسلع املتفجرة يف شكلها املعد للنقل، ووفقاً لإلجراءات املبينة يف  ٣-٥-١-٤
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ى  من قائمة البضائع اخلطرة، عل٨ وفقاً لتوجيه التعبئة املناسب املبني يف العمود ١تعبأ بضائع الرتبة  ٤-٥-١-٤
 .٤-١-٤النحو املبني يف 

 ٥-٦ أو ١-٦الواردة يف الفصل  العبوات، مبا فيها احلوسات والعبوات الكبرية، االشتراطات تستويف ٥-٥-١-٤
، `٢` املتعلقة مبجموعة التعبئة ٥-٦-٦أو  ٦-٥-٦ أو ٥-١-٦ يف تستويف اشتراطات االختبار الواردةأن و، ٦-٦أو 

وجيوز استخدام عبوات أخرى غري . ٤-٤-١-٥-٦ و٤-٢-١-٦ و١٣-١-١-٤وختضع لألحكام الواردة يف 
 العبوات تستخدمغري الضروري، ال االحتباس ولتجنب . `١`معدنية تستويف معايري االختبار املتعلقة مبجموعة التعبئة 

 .`١`جمموعة التعبئة املدرجة حتت املعدنية 

 .ة محاية مزدوجة ضد التسربتوفر وسيلة إغالق العبوات اليت حتتوي سوائل متفجر ٦-٥-١-٤

تتضمن وسيلة إغالق االسطوانات املعدنية طوقاً مناسباً؛ وإذا تضمنت وسيلة اإلغالق سن لولب،  ٧-٥-١-٤
 .مينع دخول املواد املتفجرة يف سن اللولب

 أو وتغلق عبوات املواد املرتوعة احلساسية. تكون عبوات املواد اليت تذوب يف املاء مقاومة للماء ٨-٥-١-٤
 . حبيث متنع التغريات يف التركيز أثناء النقلامللطّفة

يف حالة اشتمال العبوة على غالف مزدوج به ماء ميكن أن يتجمد أثناء النقل، تضاف إىل املاء كمية كافية من                  ٩-٥-١-٤
 .ليتها لالشتعالوال تستخدم مضادات التجمد اليت قد تتسبب يف إشعال احلريق بسبب قاب        . عامل مضاد للتجمد ملنع جتمده     

 إغالق أخرى مصنوعة من املعدن وليس هلا غطاء أية وسيلةجيب عدم إنفاذ املسامري أو الدبابيس أو  ١٠-٥-١-٤
 .واق إىل داخل العبوة اخلارجية ما مل تكن العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بدرجة كافية ضد مالمسة املعدن

ركيبات ومواد التوسيد ووضع املواد أو السلع املتفجرة يف الطرود يتم إعداد العبوات الداخلية والت ١١-٥-١-٤
وجيب احليلولة دون تالمس . على حنو مينع تسييب املادة أو السلعة املتفجرة يف العبوة اخلارجية يف ظروف النقل العادية

موضوعة يف علبة خارجية وتفصل السلع اليت حتتوي مواد متفجرة غري . املكونات املعدنية للسلع مع العبوات املعدنية
وميكن هلذا الغرض استخدام احلشايا والصواين واحلواجز يف العبوة الداخلية . بعض ملنع االحتكاك والصدمالبعضها عن 

 .أو اخلارجية، أو القوالب أو األوعية

ي التفاعل بني تصنع العبوات من مواد متوافقة مع املتفجرات اليت حتتويها وغري منفذة هلا، حبيث ال يؤد ١٢-٥-١-٤
 . إىل جعل املتفجر غري مأمون يف النقل أو إىل تغيري شعبة املخاطر أو جمموعة التوافق،هذه املتفجرات ومواد التعبئة، أو التسرب

 .مينع دخول املواد املتفجرة يف جتاويف العبوات املعدنية امللحومة ١٣-٥-١-٤

 الساكنة اءلة لتوليد أو تراكم قدر كاف من الكهربال تكون العبوات املصنوعة من البالستيك قاب ١٤-٥-١-٤
 .قد يؤدي تفريغه إىل بدء تفجري أو إشعال أو تشغيل املواد أو السلع املتفجرة املعبأة

جيوز عدم استخدام العبوات يف نقل السلع املتفجرة الكبرية احلجم واملتينة واملخصصة لالستخدام  ١٥-٥-١-٤
وعندما حتتوي . ملزودة بوسائل بدء تفجريها املتضمنة لوسيلتني وقائيتني فعالتني على األقلالعسكري عادة، املزودة أو غري ا

مثل هذه السلع على شحنات دافعة أو تكون ذاتية الدفع، يتعني محاية نظم اإلشعال فيها ضد العوامل اليت تنشط اإلشعال 
 على سلعة ٤بية عند إجراء جمموعة االختبارات رقم واحلصول على نتيجة سل.  يف ظروف النقل العاديةأن تطرأواليت ميكن 

وميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة على محاالت أو وضعها . غري معبأة يعين أنه ميكن النظر يف نقل هذه السلعة بدون تعبئة
 .لنقل العاديةيف صناديق شحن أو أية وسيلة أخرى للمناولة أو التخزين أو اإلطالق بطريقة ال جتعلها سائبة يف ظروف ا
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 لنظم اختبار تستويف  السلع املتفجرة الكبرية احلجموجيوز للسلطة املختصة، يف حالة إخضاع 
يف حالة إجراء هذه االختبارات بنجاح، أن توافق و كجزء من اختبارات أمان تشغيلها ومالءمتها، أغراض هذه الالئحة

 .على نقل هذه السلع وفقاً ألحكام هذه الالئحة

 بني الضغط الداخلي الفرقال تعبأ املواد املتفجرة يف عبوات داخلية أو خارجية ميكن أن يؤدي فيها  ١٦-٥-١-٤
 . إىل انفجار العبوة أو متزقها، تأثريات حرارية أو تأثريات أخرى، الناجم عنوالضغط اخلارجي

لفة  املوجودة يف سلعة غري مغ،ة أو املواد املتفجرةب أن تتالمس املواد املتفجرة السائيف حالة احتمال ١٧-٥-١-٤
 تزويد العبوة ب، جي) واألوعية املعدنية4B و4A و1B2 و1A2( مع السطح الداخلي لعبوة معدنية ، جزئياًأو مغلفة

 ).٢-١-١-٤انظر (املعدنية ببطانة داخلية أو طالؤها من الداخل 

 ة شريطة موافقة السلطة الوطنيةيف تعبئة أية مادة متفجر P101ميكن اتباع توجيه التعبئة رقم  ١٨-٥-١-٤
على العبوة، بصرف النظر عما إذا كانت العبوة مستوفية أو غري مستوفية لتوجيهات التعبئة احملددة هلا يف قائمة املختصة 

 .البضائع اخلطرة

 ٢بتعبئة بضائع الرتبة  أحكام خاصة تتعلق ٦-١-٤

 اشتراطات عامة ١-٦-١-٤

اشتراطات عامة منطبقة على استخدام أوعية الضغط يف نقل غازات وبضائع ُتقدَّم يف هذا القسم  ١-١-٦-١-٤
ويتم بناء ). ، محض هدرو السيانيك املستقر١٠٥١مثالً، يف حالة رقم األمم املتحدة  (٢خطرة أخرى مدرجة يف الرتبة 

ية نتيجة لالهتزاز أو أوعية الضغط وإغالقها بطريقة متنع أي فقدان حملتوياهتا ميكن أن حيدث يف ظروف النقل العاد
 ).بسبب تغري االرتفاع، مثالً(تغريات درجة احلرارة أو الضغط 

 ال تتأثر أجزاء أوعية الضغط املالمسة للبضائع اخلطرة مباشرة أو تضعف نتيجة ملفعول تلك  ٢-١-٦-١-٤
وجيب استيفاء ).  البضائع اخلطرةمثالً أداء دور حفّاز لعملية تفاعل أو التفاعل مع(البضائع، كما ال حتدث تأثرياً خطراً 

ويف حالة غاز األستيلني .  حسب انطباقهماISO 11114-2:2000 وISO 11114-1:1997أحكام املعيارين الدوليني 
، ٣٣٧٤، ومذيب األستيلني السائب، املدرج حتت رقم األمم املتحدة ١٠٠١املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة 

، ومن نوع يستويف االشتراطات وجيتاز االختبارات اليت حتددها السلطة بانتظاممية موزعة  أوعية الضغط مبادة مساألمت
 :املختصة، عالوة على الشرطني التاليني

أن تكون املادة متوافقة مع وعاء الضغط وأال تؤدي إىل تكوين مركبات ضارة أو خطرة  )أ(
 ؛ ١٠٠١تحدة بتفاعلها مع األستيلني أو مع املذيب يف حالة رقم األمم امل

ويف حالة رقم األمم  . املساميةةاد األستيلني يف املاحناللوأن تكون قادرة على منع انتشار  )ب(
 .، يكون املذيب متوافقاً مع أوعية الضغط١٠٠١املتحدة 

يتم اختيار أوعية الضغط، مبا يف ذلك وسائل إغالقها، لكي حتتوي الغاز أو خماليط الغازات وفقاً  ٣-١-٦-١-٤
وينطبق هذا القسم . ١-٤-١-٤ واشتراطات توجيهات التعبئة احملددة الواردة يف ٢-١-٢-٦شتراطات الواردة يف لال

 ).ح م ع غ(أيضاً على أوعية الضغط اليت تشكل عناصر مكونة للحاويات املتعددة العناصر للغازات 
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ط غازات خمتلفة عن الغازات أو أوعية الضغط اليت ميكن أن يعاد ملؤها ال متأل بغازات أو خمالي ٤-١-٦-١-٤
خماليط الغازات اليت كانت يف األوعية سابقاً ما مل تكن قد أجريت العمليات الالزمة لتغيري الغاز وفقاً للمعيار الدويل 

ISO 11621:1997 . يف وعاء ضغط كان حيتوي سابقاً على ٢وباإلضافة إىل ذلك، ال يسمح بأن تنقل مادة من الرتبة 
 أو مادة من رتبة أخرى منطوية على خطر تآكل إضايف، ما مل يكن قد أجري التفتيش ٨ن الرتبة مادة أكالة م

 .٥-١-٢-٦واالختبار الالزمني على النحو املبني يف 

قبل امللء، جيب على املالئ أن يقوم بتفتيش وعاء الضغط ويتأكد من أن الوعاء مسموح به لنقل  ٥-١-٦-١-٤
كما . وتغلق الصمامات بعد امللء وتظل مغلقة أثناء النقل. يستويف أحكام هذه الالئحةالغاز املزمع نقله، ومن أنه 

 .يتأكد مرسل البضاعة من عدم حدوث أي تسرب من الصمامات أو املعدات

جيب ملء أوعية الضغط وفقاً لقيم الضغط العامل ودرجات امللء واألحكام املبينة يف توجيه التعبئة  ٦-١-٦-١-٤
وجيب ملء الغازات التفاعلية وخماليطها إىل ضغط معني يكفل، يف حالة حدوث حتلل الغاز .  امللء املعينةاملناسب ملادة

كما جيب عدم ملء حزم االسطوانات إىل حد يتجاوز الضغط . حتلالً كامالً، عدم جتاوز الضغط العامل لوعاء الضغط
 .العامل األدىن ألي اسطوانة من اسطوانات احلزمة

ون أوعية الضغط، مبا فيها وسائل إغالقها، متسقة مع اشتراطات التصميم والبناء والتفتيش واالختبار تك ٧-١-٦-١-٤
وجيوز تغليف عبوة . وعند استخدام عبوات خارجية، جيب تأمني أوعية الضغط بداخلها بشكل وثيق. ٢-٦املفصَّلة يف الفصل 

 .جيهات التعبئة التفصيليةداخلية أو أكثر بعبوة خارجية، ما مل حيدد خالف ذلك يف تو

تصمم الصمامات وتصنع حبيث تكون قادرة على حتمل أي تلف دون إطالق حمتويات الوعاء،  ٨-١-٦-١-٤
وتكون حممية من أي تلف ميكن أن يؤدي إىل إطالق حمتويات وعاء الضغط دون قصد، وذلك باستخدام إحدى 

 :الطرق التالية

  ومحايتها بسدادات أو أغطية ملولبة؛ أووضع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط )أ(

تكون مساحتها ) هتوية(محاية الصمامات بأغطية، حيث جيب تزويد األغطية بثقوب تنفيس  )ب(
 املقطعية كافية لتفريغ الغاز يف حالة حدوث تسرب من الصمامات؛ أو

 محاية الصمامات بأطواق تقوية أو وقاية؛ أو  )ج(

 ؛ أو)مثالً احلزم (نقل أوعية الضغط يف هياكل )د(

نقل أوعية الضغط يف عبوة خارجية، حيث تكون العبوة، بشكلها املعد للنقل، قادرة على    )ه(
 .`١` يف مستوى أداء جمموعة التعبئة ٣-٥-١-٦اجتياز اختبار اإلسقاط املبني يف 

 بصمامات  يف حالة أوعية الضغط املزودةISO 11117:1998جيب استيفاء اشتراطات املعيار الدويل  
ويف حالة الصمامات اليت حتتوي نظام محاية، جيب استيفاء اشتراطات . أعاله) ج(و) ب(على النحو الوارد يف الفقرتني 

 .ISO-10297:1999التذييل باء املتعلقة باملعيار الدويل 

 :تنطبق على أوعية الضغط اليت ال يعاد ملؤها الشروط التالية ٩-١-٦-١-٤

خارجية، مثالً يف صندوق أو قفص خشيب أو صينية يف لفافة منكمشة أو أن تنقل يف عبوة  )أ(
 صينية يف لفافة مطاطة؛ 
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  لتر عند ملئها بغاز مسي أو هلوب؛ ١,٢٥وأال تتجاوز سعتها املائية  )ب(

 ؛ ٣م/ مل٢٠٠ (LC50)وأال تستخدم للغازات السمية اليت ال تتجاوز نسبة تركيزها القاتل  )ج(

 .حها بعد استخدامهاوأال يتم إصال )د(

جيب إجراء تفتيش دوري ألوعية الضغط اليت يعاد ملؤها، خبالف األوعية القرية، وذلك وفقاً  ١٠-١-٦-١-٤
وجيب عدم تعبئة أوعية الضغط أو ملئها عندما حيني . P200 وألحكام توجيه التعبئة ٥-١-٢-٦لألحكام الواردة يف 

 . انتهاء املدة احملددة هلاموعد تفتيشها الدوري، ولكن جيوز نقلها بعد

 ال يسمح بإجراء إصالحات إال وفقاً ملـا هـو حمـدد يف معايري التفتيش الدوري الواردة يف ١١-١-٦-١-٤
وجيب عدم إجراء أي من اإلصالحات التالية على أوعية .  واملتسقة مع معايري التصميم والبناء املنطبقة٤-٢-٢-٦

 :ة املغلقةالضغط، ما عدا غالف األوعية القري

 تصدع اللحام أو أي عيوب أخرى فيه؛ )أ(

 تصدع اجلدران؛ )ب(

 ).السطح السفلي  (حاالت التسرب أو العيوب األخرى يف مواد اجلدار أو الغطاء العلوي أو القعر               )ج(

 :جيب عدم تقدمي أوعية الضغط للملء يف احلاالت التالية ١٢-١-٦-١-٤

 تؤثر على سالمتها أو على سالمة معدات تشغيلها؛ إذا كانت متلفة إىل درجة ميكن أن  )أ(

 وإذا مل يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أهنا صاحلة لالستخدام؛  )ب(

وإذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة  )ج(
 .وواضحة

 : للنقل يف احلاالت التاليةجيب عدم تقدمي أوعية الضغط املعبأة ١٣-١-٦-١-٤

 إذا كانت مسرِّبة؛  )أ(

 وإذا كانت متلفة إىل درجة ميكن أن تؤثر على سالمتها أو على سالمة معدات تشغيلها؛  )ب(

 وإذا مل يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أهنا صاحلة لالستخدام؛  )ج(

ختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة وإذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة اال )د(
 .وواضحة

واملواد الذاتية التفاعل ) ٢-٥الشعبة (بعبوات األكاسيد الفوقية العضوية  أحكام خاصة تتعلق ٧-١-٤
 ١-٤بالشعبة 

ويف حالة احتمال ". مغلقة بطريقة ناجعة"يف حالة األكاسيد الفوقية العضوية تكون مجيع األوعية  ١-٠-٧-١-٤
اخلي بقدر كبري يف العبوة نتيجة لتطور غاز تدرجيياً، ميكن تركيب وسيلة تنفيس إذا كان إطالق الغاز نشوء ضغط د
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وجيب بناء وسيلة التنفيس حبيث ال يفلت السائل عندما تكون العبوة  . لن يسبب خطراً، وإال جيب حتديد درجة امللء
وجيب تصميم العبوة . وائب من خالهلايف وضع رأسي، كما تكون وسيلة التنفيس قادرة على منع دخول الش

 .اخلارجية، يف حالة وجودها، حبيث ال تعرقل وسيلة التنفيس

 استخدام العبوات ١-٧-١-٤

 والفصل ١-٦تستويف عبوات األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل اشتراطات الفصل  ١-١-٧-١-٤
تستخدم العبوات املعدنية املستوفية   االحتباس غري الضروري، الولتجنب. `٢` على مستوى أداء جمموعة التعبئة ٦-٦

 .`١`ملعايري اختبار جمموعة التعبئة 

 وتدرج P520ترد طرق تعبئة األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل يف توجيه التعبئة  ٢-١-٧-١-٤
دة لكل طريقة تعبئة هي الكميات القصوى والكميات احملد). ٨ق ع  (OP8 إىل) ١ق ع  (OP1 حتت اجملموعات من

 .املسموح هبا يف كل طرد على حدة

 طرق التعبئة املناسبة لكل أكسيد فوقي ٤-٢-٣-٥-٢ و٣-٢-٣-٢-٤-٢ترد يف الفقرتني  ٣-١-٧-١-٤
 .عضوي ومادة ذاتية التفاعل على حدة من بني املواد املصنفة حالياً

لعضوية اجلديدة أو املواد الذاتية التفاعل اجلديدة أو التركيبات اجلديدة فيما يتعلق باألكاسيد الفوقية ا ٤-١-٧-١-٤
 :من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل املصنفة حالياً، تتبع اإلجراءات التالية لتعيني طريقة التعبئة املناسبة

 :`باء` التفاعل من النوع      املواد الذاتية    أو` باء`األكاسيد الفوقية العضوية من النوع            )أ( 

أو املادة الذاتية (ستويف األكسيد الفوقي العضوي ي شريطة أن OP5تعني هلذه املواد طريقة التعبئة   
يف عبوة تسمح هبا )) ب(٢-٣-٣-٢-٤-٢أو ) (ب(٢-٣-٣-٥-٢معايري الفقرة ) التفاعل

هلذه  ) ادة الذاتية التفاعلأو امل(  وإذا مل ميكن استيفاء األكسيد الفوقي العضوي.طريقة التعبئة
أي يف إحدى العبوات املدرجة ( ٥ق ع  املعايري إال يف عبوة أصغر مما تسمح به طريقة التعبئة

  األصغر؛OP، فإنه تعني للمادة طريقة التعبئة املقابلة للرقم )٤ إىل ق ع ١لطرق التعبئة ق ع 

 :`جيم `الذاتية التفاعل من النوع           املواد     أو` جيم`األكاسيد الفوقية العضوية من النوع                 )ب( 

أو املادة (ستويف األكسيد الفوقي العضوي ي، شريطة أن OP6تعني هلذه املواد طريقة التعبئة   
يف عبوة )) ج(٢-٣-٣-٢-٤-٢أو ) (ج(٢-٣-٣-٥-٢معايري الفقرة ) الذاتية التفاعل

أو املادة الذاتية (ي وإذا مل ميكن استيفاء األكسيد الفوقي العضو. تسمح هبا طريقة التعبئة
، فإنه )٦ق ع ( OP6 ة التعبئةـهلذه املعايري إال يف عبوة أصغر مما تسمح به طريق) التفاعل

  األصغر؛OPتعني للمادة طريقة التعبئة املقابلة للرقم 

 :`دال` املواد الذاتية التفاعل من النوع أو` دال`األكاسيد الفوقية العضوية من النوع  )ج( 

  هلذا النوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل؛OP7ة التعبئة تعني طريق  

 `هاء ` املواد الذاتية التفاعل من النوع   أو ` هاء`األكاسيد الفوقية العضوية من النوع      )د( 
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 هلذا النوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل؛ OP8تعني طريقة التعبئة   

 :`واو  ` املواد الذاتية التفاعل من النوع         أو` واو  `األكاسيد الفوقية العضوية من النوع             )ه( 

 .هلذا النوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل OP8 طريقة التعبئة تعني  

 استخدام احلوسات ٢-٧-١-٤

توجيه ة حالياً واملدرجة على وجه التحديد يف ة العضوية املصنفـ الفوقيدجيـوز نقل األكاسي ١-٢-٧-١-٤
 .هذا يف حوسات وفقاً لتوجيه التعبئة IBC520التعبئة 

يف حوسات ` واو`جيوز نقل األكاسيد الفوقية العضوية األخرى واملواد الذاتية التفاعل من النوع  ٢-٢-٧-١-٤
 السلطة املختصة، بناء على نتائج االختبارات املناسبة، بالشروط اليت حتددها السلطة املختصة يف بلد املنشأ عندما توافق تلك

 :وتتضمن االختبارات اليت جترى االختبارات الضرورية ملا يلي. على أن ذلك النقل ميكن أن جيري على حنو مأمون

يستويف مبادئ التصنيف ) أو املادة الذاتية التفاعل(إثبات أن األكسيد الفوقي العضوي  )أ(
 أو(؛ ١-٥-٢يف الشكل ) واو(، مربع اخلروج )و(٢-٣-٣-٥-٢ي ـة فـاملبين
 ؛) على التوايل١-٤-٢يف الشكل ) واو(، مربع اخلروج )و(٢-٣-٣-٢-٤-٢

 إثبات توافق مجيع املواد اليت تتالمس عادة مع املادة أثناء النقل؛ )ب(

سة،  بنقل املادة يف احلوتنيالطوارئ املرتبطدرجة حرارة  حرارة الضبط وةحتديد درج )ج(
  من درجة االحنالل الذايت التسارع، حسب االقتضاء؛تنياملشتقو

 تعيني وسائل ختفيف الضغط والطوارئ عند االقتضاء؛ )د(

 .تعيني ما إذا كان يلزم تطبيق أي أحكام خاصة على نقل املادة بطريقة مأمونة  )ه(

ويشترط . ٤-٣-٢-٤-٢قاً للفقرة يشترط ضبط درجة احلرارة يف حالة املواد الذاتية التفاعل وف ٣-٢-٧-١-٤
وترد األحكام املتعلقة بضبط . ١-٤-٣-٥-٢ضبط درجة احلرارة يف حالة األكاسيد الفوقية العضوية وفقاً للفقرة 

 .١-٣-٥-١-٧درجة احلرارة يف الفقرة 

ومنعاً . قتتمثل الطوارئ اليت يتعني أخذها يف االعتبار يف التحلل الذايت التسارع واندالع احلرائ ٤-٢-٧-١-٤
حلدوث متزق انفجاري يف احلاويات الوسيطة املعدنية املغلّفة بغالف معدين تام، جيب تصميم وسائل اإلغاثة الطارئة 
لتنفيس مجيع نواتج التحلل واألخبرة النامجة أثناء التحلل الذايت التسارع أو أثناء فترة زمنية ال تقل عن ساعة من اندالع 

 .٨-١٣-١-٢-٤ادلة الواردة يف احلريق التام حمسوبة باملع

 )٢-٦الشعبة (أحكام خاصة تتعلق بتعبئة املواد املعدية  ٨-١-٤

على مرسلي املواد املعدية التأكد من أن الطرود أعدت حبيث تصل إىل مقصدها يف حالة جيدة وال  ١-٨-١-٤
 .تشكل خطراً على اإلنسان أو احليوان أثناء النقل
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 واألحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الـواردة يف الفقـرات ١-٢-١دة يف تنطبق التعاريف الوار ٢-٨-١-٤
.  على طرود املواد املعدية١٢-١-١-٤ إىل ١٠-١-١-٤ باستثناء الفقرات من ١٤-١-١-٤ إىل ١-١-١-٤مـن 

لذي ميكن أن غري أنه جيب تعبئة السوائل يف العبوات، مبا فيها احلوسات، اليت تتميز مبقاومة مناسبة للضغط الداخلي ا
 .ينشأ يف ظروف النقل العادية

توضع قائمة ببنود احملتويات بني العبوة الثانوية ، ٢٩٠٠ و٢٨١٤يف حالة رقمي األمم املتحدة  ٣-٨-١-٤
 وعندما تكون املواد املعدية املعدة للنقل غري معروفة، ولكن يشك يف أهنا تستويف معايري إدراجها يف .والعبوة اخلارجية

مادة معدية يشك يف انتمائها إىل اجملموعة "، تكون العبارة ٢٩٠٠ أو ٢٨١٤لف وحتت رقم األمم املتحدة اجملموعة أ
 .ظاهرة بوضوح ضمن قوسني بعد االسم الرمسي على مستند الشحن يف داخل العبوة اخلارجية" ألف

طهريها أو تعقيمها متاماً، قبل إعادة العبوة الفارغة إىل املرسل أو إرساهلا إىل أي مكان آخر، جيب ت ٤-٨-١-٤
 .وجيب إزالة أو طمس أي بطاقة أو عالمة تشري إىل أهنا كانت حتتوي مادة معدية

ال تنطبق األحكام الواردة يف هذا القسم على العينات التشخيصية أو عينات املستشفيات املدرجة  ٥-٨-١-٤
 ).P650انظر توجيه التعبئة  (٣٣٧٣حتت رقم األمم املتحدة 

 ٧حكام خاصة تتعلق بتعبئة مواد الرتبة أ ٩-١-٤

 عموميات ١-٩-١-٤

وال تتجاوز كمية املادة املشعة يف . ٤-٦ املواد املشعة والعبوات والطرود اشتراطات الفصل تستويف ١-١-٩-١-٤
 .١-٧-٧-٢أي طرد احلدود املبينة يف 

 حد ممكن عملياً، وال يتجاوز يبقى التلوث غري الثابت على األسطح اخلارجية ألي طرد عند أدىن ٢-١-٩-١-٤
 :احلدود التالية يف ظروف النقل الروتينية

 ؛ من بواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية٢سم/ بكريل٤ )أ(

 . بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٤ )ب(

 . السطح من أي جزء من٢ سم٣٠٠وتنطبق هذه احلدود عند أخذ املتوسط يف أي مساحة تبلغ 

ال يقلل من أمان الطرد و. الستخدام املادة املشعةخالف ما يلزم  ال حيتوى الطرد على أية سلعة  ٣-١-٩-١-٤
 .أي تفاعل بني هذه املواد والطرد يف ظروف النقل اليت تنطبق على التصميم

سطوح اخلارجية ، ال يتجاوز مستوى التلوث غري الثابت على ال٥-٥-٨-١-٧باستثناء ما ورد يف  ٤-١-٩-١-٤
 .٢-١-٩-١-٤، احلدود املبينة يف   احلوساتوأ ،والداخلية للعبوات اجملمعة، أو حاويات الشحن، أو الصهاريج 

تنقل املادة املشعة املنطوية على خطر إضايف يف عبوات أو حوسات أو صهاريج تستويف متاماً  ٥-١-٩-١-٤
 أو ١-٤قتضاء، واالشتراطات املنطبقة الواردة يف الفصل اشتراطات الفصول ذات الصلة من اجلزء السادس، حبسب اال

 . فيما يتعلق بذلك اخلطر اإلضايف٢-٤
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 اشتراطات وضوابط نقل املواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح ٢-٩-١-٤

طرد الصناعي من تقيد كمية املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح املوجودة يف ال ١-٢-٩-١-٤
، أو اجلسم أو )IP-3 (٣أو الطرد الصناعي من النوع ) IP-2 (٢الطرد الصناعي من النوع  وأ، )IP-1النوع  (١النوع 

م من املادة غري ٣جمموعة األجسام، أيهما يكون مناسباً، حبيث ال يتجاوز مستوى اإلشعاع اخلارجي على مسافة 
 .ساعة/ ملي سيفرت١٠ري املدرعة املدرعة أو اجلسم أو جمموعة األجسام غ

املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح، الذي يكون مادة انشطارية أو  يف حالة  ٢-٢-٩-١-٤
 .٢-٤-٨-١-٧ و١-٤-٨-١-٧ و١-١١-٤-٦الواردة يف املنطبقة االشتراطات تستوىف  ،حيتوي مادة انشطارية

 LSA-Iلنشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح من اجملموعتني جيوز نقل املواد املنخفضة ا ٣-٢-٩-١-٤
 : بدون تعبئة بالشروط التاليةSCO-Iو

نويدات مشعة موجودة يف إال على تنقل مجيع املواد غري املعبأة خبالف اخلامات اليت ال حتتوي  )أ(
لة النقل وحبيث الطبيعة بطريقة تكفل عدم تسرب احملتويات املشعة يف ظروف النقل العادية من وسي

 ال حيدث أي فقد يف التدريع؛

تكون أية وسيلة نقل خاضعة لالستخدام احلصري، إال عندما ال تنقل سوى مواد اجملموعة و )ب(
SCO-I اليت ميكن الوصول إليها أو ال ميكن  اليت ال يزيد التلوث املوجود على أسطحها

 ؛٢-٧-٢يف  على عشرة أمثال املستوى املنطبق املبني الوصول إليها

اليت ال ميكن  اليت يشك يف وجود تلوث غري ثابت على أسطحها SCO-Iلألجسام من اجملموعة و )ج(
، تتخذ تدابري لضمان عدم انطالق املادة `١`)أ(٥-٧-٢ أكرب من القيم املبينة يف الوصول إليها

 .املشعة داخل وسيلة النقل

 وفقاً -"SCO"- حـام امللوثة السطـواألجس -"LSA"-ي ـتعبأ املواد املنخفضة النشاط النوع ٤-٢-٩-١-٤
 .٣-٢-٩-١-٤، ما مل ينص على خالف ذلك يف ٤-٢-٩-١-٤للجدول 

 اشتراطات الطرود الصناعية للمواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح

  نوع الطرد الصناعي
 ةاحملتويات املشع االستخدام احلصري ليست حتت االستخدام احلصري

 
 IP-1النوع 

 IP-2النوع 

 
 IP-1النوع 

 IP-1النوع 

LSA-I 

 )أ(  صلب
   سائل

 
 IP-2النوع 
 IP-3النوع 

 
 IP-2النوع 
 IP-2النوع 

LSA-II 

   صلب
   سائل وغاز

 IP-2 LSA-IIIالنوع  IP-3النوع 
IP-1 SCO-Iالنوع  IP-1النوع 

 )أ(
 IP-2 SCO-IIالنوع  IP-2النوع 

 .غري معبأة SCO-I وLSA-Iة ـجيوز نقل مواد اجملموع، ٣-٢-٩-١-٤املبينة يف مبقتضى الشروط  )أ( 
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 ٢-٤الفصل 

 )ح م ع غ( واحلاويات املتعددة العناصر للغازات استخدام الصهاريج النقالة

 ٩ إىل ٣  والرتب١ة  عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبأحكام ١-٢-٤

ى استخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد علشتراطات العامة املنطبقة يتضمن هذا القسم اال ١-١-٢-٤
وعالوة على هذه االشتراطات العامة، تستويف الصهاريج النقالة اشتراطات . ٩ و٨ و٧ و٦ و٥ و٤ و٣ و١ الرتب

ه املنطبق على وتنقل املواد يف الصهاريج النقالة طبقا للتوجي. ٢-٧-٦والفحص واالختبار املفصلة يف والبناء التصميم 
 (T1 ٦-٢-٥-٢-٤من قائمة البضائع اخلطرة ووصفه يف الفقرة  ١٠الصهريج النقال احملدد، والذي يرد رقمه يف العمود 

 من ١١ألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة اليت ترد أرقامها لكل مادة على حدة يف العمود ، ولT23)إىل 
 .٣-٥-٢-٤ ويف الفقرة قائمة البضائع اخلطرة

تكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل بدرجة مالئمة من تلف جدار الصهريج ومعدات التشغيل  ٢-١-٢-٤
ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل بطريقة تتحمل . الذي ينجم عن الصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب
 .٥-١٧-٢-٧-٦وترد أمثلة هلذه احلماية يف . تها على هذا النحوالصدم أو االنقالب، فإنه ال تكون هناك ضرورة حلماي

وال تقبل هذه املواد للنقل إال إذا اختذت اخلطوات الالزمة . إن بعض املواد غري ثابتة كيميائيا ٣-١-٢-٤
واء وهلذا الغرض، يوىل اهتمام خاص لضمان عدم احت. ملنع حتللها أو حتوهلا أو بلمرهتا على حنو خطر أثناء النقل
 .الصهاريج أي مواد ميكن أن تسبب حدوث هذه التفاعالت

 أو ووسائل اإلغالق، باستثناء الفتحات ،ال تتجاوز درجة حرارة السطح اخلارجي للصهريج ٤-١-٢-٤
 .، يتعني أن يكون الصهريج معزوال عزال حرارياوعند الضرورة.  أثناء النقلس°٧٠درجة حرارة العازل احلراري 

 الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد وغري املفرغة من الغازات الشروط ذاهتا تستويف ٥-١-٢-٤
 .اليت تنطبق على الصهاريج النقالة اململوءة باملواد اليت كانت حتتويها قبل تفريغها

ال تنقل املواد يف حجريات متجاورة من الصهريج نفسه عندما يكون هناك احتمال حلدوث  ٦-١-٢-٤
 : فيما بينها وتسببتفاعل خطر

 أو انبعاث حرارة كبرية؛/احتراقاً و )أ( 

 انبعاث غازات هلوبة أو مسية أو خانقة؛ )ب( 

 تكوين مواد أكالة؛ )ج( 
 تكوين مواد غري ثابتة كيميائيا؛ )د( 
 .ارتفاعا خطراً يف الضغط  )ه( 

 نتائج الفحص واالختبار حتفظ شهادة اعتماد التصميم وتقرير االختبار والشهادة اليت تبني ٧-١-٢-٤
األوليني لكل صهريج نقال، الصادرة من السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها، لدى السلطة أو اهليئة املعنية 

 . سلطة خمتصةةوعلى مالك الصهريج أن يقدم هذه الوثائق بناء على طلب أي. ولدى مالك الصهريج



 

-98- 

، توفّر ٢-٢٠-٢-٧-٦ املنقولة على اللوحة املعدنية املبينة يف )املواد(ما مل يظهر اسم املادة  ٨-١-٢-٤
 ويقدمها ١-١٨-٢-٧-٦بناء على طلب السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف 

 .املرسل أو املرسل إليه أو الوكيل، حسب االقتضاء

 امللءدرجة  ٩-١-٢-٤

 ،حن استخدام الصهريج النقال املناسب، وأال يعبأ الصهريج مبواد يرجحقبل امللء، يكفل الشا ١-٩-١-٢-٤
 بطانات واقية، أن تتفاعل معها تفاعالً ةلدى تالمسها مع جدار الصهريج أو الوسائد أو معدات التشغيل أو أي

 منتج وقد يتطلب األمر أن يتشاور الشاحن مع. بدرجة ملحوظةهذه املواد خطراً لتكون نواتج خطرة أو تضعف 
 .املادة ومع السلطة املختصة للحصول على إرشادات بشأن توافق املادة املنقولة مع مواد صنع الصهريج النقال

 ٢-٩-١-٢-٤رات ـا يتجاوز املستوى املنصوص عليه فـي الفقأل الصهاريج النقالة مبال مت  ١-١-٩-١-٢-٤
-٥-٩-١-٢-٤ أو ٣-٩-١-٢-٤أو  ٢-٩-١-٢-٤وحيدد انطباق األحكام الواردة يف . ٦-٩-١-٢-٤إىل 
-٢-٤الوارد يف األحكام اخلاصة املنطبقة على الصهريج النقال  توجيهات التعبئة أو  على كل مادة على حدة يف١
 . من قائمة البضائع اخلطرة١١ أو ١٠ين العمودأي من يف  و٣-٥-٢-٤ أو يف ٦-٢-٥

 : لالستخدام العام)نسبة املئويةبال(حتدد املعادلة التالية الدرجة القصوى للملء  ٢-٩-١-٢-٤

 =    درجة امللء   
)(1

97

fr tt −+
=

α
 Degree of filling  

 ، يف جمموعيت التعبئة٨ والرتبة ١-٦ لسوائل الشعبة )بالنسبة املئوية(أما درجة امللء القصوى  ٣-٩-١-٢-٤
  عند درجة)بار ١,٧٥( كيلوباسكال ١٧٥بخاري املطلق على ، والسوائل اليت يزيد فيها الضغط ال`٢` و`١`

 :ملعادلة التاليةبا، فإهنا حتدد س°٥٦

  =    درجة امللء   
)(1

95

fr tt −+
=

α
 Degree of filling  

 متوسط درجة يف هاتني املعادلتني متوسط معامل التمدد احلجمي للسائل بني) α(" ألفا"تعين  ٤-٩-١-٢-٤
 مهاو) (rt( واملتوسط األقصى لدرجة حرارة محولة السائل أثناء النقل )ft(حرارة السائل أثناء عملية امللء 

ة  للسوائل املنقولة يف درجة احلرارة احمليط)α ("ألفا"وميكن حساب قيمة . )س" سلسيوس"احلرارة املئوية بدرجات 
 :باملعادلة التالية

  =     ألفا    
50

5015

35 d

dd
a

−
= 

 .س على التوايل°٥٠س و°١٥ة السائل عند ـمها كثاف 50dو 15dحيث 

، فيما عدا س°٥٠  على أنه يساوي)rt(يؤخذ املتوسط األقصى لدرجة حرارة احلمولة  ١-٤-٩-١-٢-٤
أنه بالنسبة لعمليات النقل اليت جترى يف الظروف املناخية املعتدلة أو املتطرفة، جيوز للسلطات املختصة أن توافق 

 .على درجة حرارة أقل أو أن تقتضي درجة حرارة أعلى، حسب االقتضاء

الة اليت حتتوي  على الصهاريج النق١-٤-٩-١-٢-٤ إىل ٢-٩-١-٢-٤ال تنطبق االشتراطات من  ٥-٩-١-٢-٤
ويستخدم منظم لدرجة . )على سبيل املثال عن طريق وسيلة للتسخني(س °٥٠مواد تضبط درجة حرارهتا أثناء النقل فوق 

 يف املائة يف أي وقت أثناء ٩٥أال تتجاوز درجة امللء القصوى  احلرارة يف الصهاريج النقالة املزودة بوسيلة تسخني لضمان   
 .النقل
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 درجة يفللمواد الصلبة املنقولة  )بالنسبة املئوية(املعادلة التالية درجة امللء القصوى حتدد  ١-٥-٩-١-٢-٤
 :رجات احلرارة املرتفعةد املنقولة يف ظروف حرارة أعلى من درجات حرارة انصهارها وللسوائل

=درجة امللء    
f

r

d

d
95=Degree of filling  

املتوسط األقصى لدرجة حرارة ومها كثافة السائل عند متوسط درجة حرارة السائل أثناء امللء  rd وfdحيث 
 .احلمولة أثناء النقل على التوايل

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها يف النقل يف احلاالت التالية ٦-٩-١-٢-٤

 ث عند درجة/٢ مم٢ ٦٨٠ ملئها بالسوائل ذات اللزوجة اليت تقل عن  إذا كانت درجة )أ(
 ٢٠تزيد على أو درجة احلرارة القصوى للمادة أثناء النقل يف حالة املواد املسخنة، س، °٢٠

 إال إذا كانت الصهاريج النقالة مقسمة حبواجز أو بألواح ،يف املائة ٨٠يف املائة ولكن تقل عن 
 لتر؛ ٧ ٥٠٠ريات ال تتجاوز سعتها خممدة للتمّورات إىل حج

نقلت فيها قبال وملتصقة على السطح اخلارجي جلدار مواد إذا كانت هبا خملفات من  )ب(
 الصهريج أو معدات التشغيل؛

إذا كان هبا تسريب أو تلف إىل حد يهدد سالمة الصهريج النقال أو ترتيبات رفعه أو  )ج(
 تأمينه؛

 .التشغيل ووجدت يف حالة تشغيل جيدةما مل يكن قد مت فحص معدات  )د(

تغلق اجليوب املخصصة للروافع الشوكية، املوجودة على جسم الصهاريج النقالة عندما ميأل  ٧-٩-١-٢-٤
، تزويدها ٤-١٣-٣-٧-٦وال ينطبق هذا احلكم على الصهاريج النقالة اليت ال يلزم، وفقاً للفقرة . الصهريج

 .فع الشوكيةبوسيلة إغالق للجيوب املخصصة للروا

  يف الصهاريج النقالة٣طبق على نقل مواد الرتبة نإضافية تأحكام  ١٠-١-٢-٤

بوسائل ختفيف  زودتتكون مجيع الصهاريج النقالة املخصصة لنقل السوائل اللهوبة مغلقة و ١-١٠-١-٢-٤
 .١٥-٢-٧-٦ إىل ٨-٢-٧-٦الضغط وفقا للبنود 

تخدام الربي وحده، جيوز أن تسمح اللوائح ذات الصلة للصهاريج النقالة املخصصة لالس ١-١-١٠-١-٢-٤
 .اليت تنظم النقل الربي بنظم هتوية مفتوحة

 خبالف املواد الذاتية التفاعل يف الشعبة( ٤طبق على نقل مواد الرتبة نة تـ إضافيأحكام ١١-١-٢-٤
 يف الصهاريج النقالة) ١-٤

 )تستكمل فيما بعد( 

 .١-١٣-١-٢-٤، انظر ١-٤اتية التفاعل يف الشعبة فيما يتعلق باملواد الذ: ملحوظة 

  يف الصهاريج النقالة١-٥إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام  ١٢-١-٢-٤

 ) فيما بعدتستكمل( 
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 الشعبةيف واملـواد الذاتيـة التفاعل  ٢-٥ إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام ١٣-١-٢-٤
 الصهاريج النقالة يف ١-٤

ويرسل إخطار . وتقدمي تقرير إىل السلطة املختصة يف بلد املنشأ العتمادهمادة جيب اختبار كل  ١-١٣-١-٢-٤
. ويتضمن اإلخطار معلومات النقل ذات الصلة والتقرير مع نتائج االختبار. بذلك إىل السلطة املختصة لبلد املقصد

 :وتتضمن االختبارات اليت جترى االختبارات الالزمة ملا يلي

 بات توافق مجيع املواد اليت تتالمس عادة مع املادة املنقولة أثناء عملية النقل؛إث )أ(

تقدمي بيانات تصميم وسائل ختفيف الضغط ومواجهة الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم  )ب(
 .الصهريج النقال

 .الزم ألمان نقل املادةحكم إضايف ويتضمن التقرير وصفا واضحا ألي  

من التالية على الصهاريج النقالة املخصصة لنقل األكاسيد الفوقية العضوية حكام األتنطبق  ٢-١٣-١-٢-٤
ْس أو  ٥٥اليت تبلغ درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع ، `واو` أو املواد الذاتية التفاعل من النوع `واو`النوع 
 وحاالت. ٢-٧-٦م على األحكام املبينة يف القساألحكام تسود هذه األحكام ويف حالة تنازع . أعلى

  واإلحاطة بالنريان على النحو املبنيللمادةالل الذايت التسارع الطوارئ اليت يتعني أخذها يف االعتبار هي االحن
 .٨-١٣-١-٢-٤يف 

اإلضافية اليت تنطبق على نقل األكاسيد الفوقية األحكام حتدد السلطة املختصة لبلد املنشأ  ٣-١٣-١-٢-٤
. س يف الصهاريج النقالة°٥٥ اليت تقل درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع عن ية التفاعل، أو املواد الذاتالعضوية

 .ويرسل إخطار بذلك إىل السلطة املختصة لبلد املقصد

 .) بار٤(ميغاباسكال  ٠,٤يصمم الصهريج النقال حبيث يتحمل ضغط اختبار ال يقل عن  ٤-١٣-١-٢-٤

 . درجة احلرارةالستشعارسائل جتهز الصهاريج النقالة بو ٥-١٣-١-٢-٤

وميكن أيضاً .  الصهاريج النقالة بوسائل لتخفيف الضغط ووسائل ملواجهة الطوارئجتهز ٦-١٣-١-٢-٤
 املادةوتضبط وسائل ختفيف الضغط لتعمل عند ضغوط حتدد وفقا خلصائص . استخدام وسائل لتخفيف اخللخلة
 .عناصر قابلة لالنصهار يف جدار الصهريجوال يسمح باستخدام . وخصائص بناء الصهريج النقال

تتكون وسائل ختفيف الضغط من صمامات حمّملة بنابض وجمهزة حبيث متنع التراكم الكبري لنواتج  ٧-١٣-١-٢-٤
وتقرر قدرة صمامات التخفيف والضغط الذي يستهل . س داخل الصهريج النقال°٥٠ الل واألخبرة املنبعثة عنداالحن

يسمح الضغط الذي يستهل  الجيب أغري أنه . ١-١٣-١-٢-٤ئج االختبارات املبينة يف التنفيس على أساس نتا
 . إذا انقلب الصهريج النقال)ماماتالص (التنفيس بأي حال بتسرب السائل من الصمام

 ، أوجيوز أن تكون وسائل مواجهة الطوارئ من األنواع احململة بنابض أو األنواع القصيمة ٨-١٣-١-٢-٤
مصممة لتنفيس مجيع نواتج االحنالل واألخبرة املنبعثة خالل فترة ال تقل عن ساعة نني، حبيث تكون  من االثخليط

 : حمسوبة باملعادلة التاليةنواحدة من اإلحاطة الكاملة بالنريا

82.0
XX AF70961q = 
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 :حيث 

  q = طوا(احلرارة  امتصاص( 
  A =  ٢م(املساحة املبتلّة( 
  F = معامل العزل 
  F = غري املعزولةصهاريج  لل١ 

 املعزولة صهاريج أو لل 
47032

)923( TU
F

−= 

 :حيث 

  K =  ط  وا(  املوصلية احلرارية للطبقة العازلةx ١-مx ١-لفن ك( 
  L =   م(   مسك الطبقة العازلة( 
  U = K/L =  ط  او( معامل االنتقال احلراري للعازلةx ٢-م x ١-لفن ك( 
  T =   لفنك( يف ظروف التخفيف ملادة  ادرجة حرارة( 

 مواجهة الطوارئ أعلى من الضغط )وسائل(يكون الضغط الذي يستهل التنفيس يف وسيلة  
وحتدد أبعاد وسائل . ١-١٣-١-٢-٤ وأن يبىن على نتائج االختبارات املشار إليها يف ٧-١٣-١-٢-٤املبني يف 

 . الضغط االختباري للصهريج مطلقاًمواجهة الطوارئ حبيث ال يتجاوز الضغط األقصى يف الصهريج

 . واملعايريدليل االختباراتيف  ٥يرد مثال لطريقة حتديد حجم وسائل مواجهة الطوارئ يف التذييل    :ملحوظة

 مواجهة الطوارئ للصهاريج النقالة املعزولة بافتراض )وسائل(حتدد قدرة وعتبة تشغيل وسيلة  ٩-١٣-١-٢-٤
 .من مساحة السطح اخلارجي يف املائة ١نسبة فقد للعزل 

وجيب إيالء . جتهز وسائل ختفيف اخللخلة والصمامات احململة بنابض بوسيلة مانعة للهب  ١٠-١٣-١-٢-٤
 .االهتمام لالخنفاض يف قدرة التخفيف الذي تسببه مانعة اللهب

ا أي كميات ترتب معدات التشغيل كالصمامات واألنابيب اخلارجية حبيث ال تبقى يف داخله  ١١-١٣-١-٢-٤
 .من األكسيد الفوقي العضوي بعد ملء الصهريج النقال

ن تكون الصهاريج النقالة معزولة مبادة عازلة أو حممية بدرع واق من أشعة الشمس   ميكن أ١٢-١٣-١-٢-٤
س أو أقل، أو °٥٥ يف الصهريج النقال للمادةفإذا كانت درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع . )واقية الشمس(
ويكون السطح . ذا كان الصهريج النقال مصنوعاً من األلومنيوم، وجب أن يكون الصهريج معزوال بالكاملإ

 .اخلارجي أبيض أو معدنياً ساطعاً

 .س°١٥ يف املائة عند درجة ٩٠تتجاوز درجة امللء   ال ١٣-١٣-١-٢-٤

واالسم التقين، والتركيز  رقم األمم املتحدة، ٢-٢٠-٢-٧-٦ تتضمن العالمات املبينة يف  ١٤-١٣-١-٢-٤
 .ةاملعنيللمادة املعتمد 

  واملواد الذاتية التفاعلجيوز استخدام الصهاريج النقالة لنقل األكاسيد الفوقية العضوية  ١٥-١٣-١-٢-٤
 .٦-٢-٥-٢-٤للصهاريج النقالة، الوارد يف " T23"املدرجة على وجه التحديد يف التوجيه رقم 
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  يف الصهاريج النقالة١-٦ق على نقل مواد الشعبة ضافية تنطبإ أحكام ١٤-١-٢-٤

 ) فيما بعدتستكمل( 

  يف الصهاريج النقالة٢-٦ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام  ١٥-١-٢-٤

 )  فيما بعدتستكمل( 

  يف الصهاريج النقالة٧ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام ١٦-١-٢-٤

 . يف نقل املواد املشعة لنقل بضائع أخرىخدمةج النقالة املستال تستخدم الصهاري ١-١٦-١-٢-٤

 . قيمة أخرى تعتمدها السلطة املختصةة يف املائة، أو أي٩٠ال تتجاوز درجة ملء الصهاريج النقالة  ٢-١٦-١-٢-٤

  يف الصهاريج النقالة٨ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام ١٧-١-٢-٤

 على فترات ٨يف الضغط يف الصهاريج النقالة املستخدمة لنقل مواد الرتبة تفحص وسائل ختف  ١-١٧-١-٢-٤
 .ال تتجاوز عاماً واحداً

  يف الصهاريج النقالة٩ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة أحكام إ ١٨-١-٢-٤

 ) فيما بعدتستكمل( 

  من درجة انصهارها  أحكام إضافية تنطبق على نقل املواد الصلبة اليت تنقل عند درجة أعلى  ١٩-١-٢-٤

املواد الصلبة اليت تنقل أو تقدم للنقل عند درجة أعلى من نقطة انصهارها واليت مل خيصص هلا  ١-١٩-١-٢-٤
 من قائمة البضائع اخلطرة، أو اليت خصص هلا توجيه خاص ١٠توجيه خاص بتعبئة الصهاريج النقالة يف العمود 

ا عند درجات حرارة أعلى من نقطة ذوباهنا، ميكن نقلها يف صهاريج بتعبئة الصهاريج النقالة ال ينطبق على نقله
 وال ٩ و٨ أو الرتبتني ١-٦ أو ١-٥ أو ٣-٤ أو ٢-٤ أو ١-٤نقالة شريطة أن تكون املواد الصلبة مصّنفة يف الشعب 
 .`٣` و`٢`  وتنتمي إىل جمموعيت التعبئة٨ أو الرتبة ١-٦تنطوي على أي خطر إضايف غري اخلطر اخلاص بالشعبة 

تستويف الصهاريج النقالة املستخدمة لنقل هذه املواد الصلبة عند درجة أعلى من نقطة  ٢-١٩-١-٢-٤
 T7 أو التوجيه رقم `٣` للصهاريج النقالة للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة T4انصهارها أحكام التوجيه رقم 
. ٢-٣يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل ، ما مل يذكر خالف ذلك `٢`للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة 

وحتدد . ٥-٢-٥-٢-٤وجيوز اختبار صهريج نقال يوفر مستوى مكافئاً من السالمة أو أعلى حبسب الفقرة 
 ).TP3التوجيه  (٥-٩-١-٢-٤وفقاً للفقرة ) بالنسبة املئوية(الدرجة القصوى للملء 

 لنقل الغازات املسّيلة غري املّربدةعامة الستخدام الصهاريج النقالة أحكام  ٢-٢-٤

يبني هذا القسم االشتراطات العامة اليت تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات  ١-٢-٢-٤
 .املسّيلة غري املّربدة

-٦ والفحص واالختبار املفصلة يف والبناءة اشتراطات التصميم ـج النقالـتويف الصهاريـتس ٢-٢-٢-٤
للصهاريج النقالة، الوارد " T50"ازات املسيلة غري املربدة يف الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه رقم وتنقل الغ. ٣-٧
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 يف ة غري مربدةمسيلات حمددة  ولألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة املنصوص عليها لغاز٦-٢-٥-٢-٤يف 
 .٣-٥-٢-٤ من قائمة البضائع اخلطرة ويرد بياهنا يف ١١العمود 

التشغيل  حتمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على حنو مناسب من تلف اجلدار اخلارجي ومعدات ٣-٢-٢-٤
التشغيل  ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات. الذي ينتج من الصدم اجلانيب أو الطويل أو انقالب الصهريج

 وترد أمثلة هلذه احلماية. ى هذا النحوالصدم أو االنقالب، فإنه ال تكون هناك ضرورة حلمايتها علبطريقة تتحمل 
 .٥-١٣-٣-٧-٦يف 

وال تقبل هذه املواد للنقل إال إذا . لة غري املربدة غري ثابتة كيميائياًإن بعض الغازات املسّي ٤-٢-٢-٤
وهلذا الغرض، يوىل اهتمام . اختذت اخلطوات الالزمة ملنع حتللها أو حتوهلا أو بلمرهتا على حنو خطر أثناء النقل

 .لة غري مربدة ميكن أن تسبب هذه التفاعالتخاص لضمان عدم احتواء الصهاريج أي غازات مسّي

، تعـّد ٢-١٦-٣-٧-٦املنقولة على اللوحة املعدنية املوصوفة يف الغازات ما مل يظهر اسم  ٥-٢-٢-٤
 ويقدمها ١-١٤-٣-٧-٦بناء على طلب السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف 

 .املرسل أو املرسل إليه أو الوكيل، حسب االقتضاء

تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد ومل تفرغ من الغازات الشروط ذاهتا اليت  ٦-٢-٢-٤
 .لة غري املربدة السابقةتنطبق على الصهاريج النقالة اململوءة بالغازات املسّي

 امللء ٧-٢-٢-٤

لة غري املربدة قبل امللء، يكفل الشاحن أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل الغازات املسّي ١-٧-٢-٢-٤
 لدى تالمسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو ،لة غري مربدة يرجحفيه، وأال يكون الصهريج حممالً بغازات مسّي

بدرجة هذه املواد اتج خطرة أو تضعف الوسائد أو معدات التشغيل، أن تتفاعل معها تفاعالً خطراً لتكون نو
ل غري املربد يف حدود نطاق درجات احلرارة وجيب أثناء امللء أن يكون اخنفاض درجة حرارة الغاز املسّي. ملحوظة

 .املتوخى يف التصميم

 على )لتر/كغم(ل غري املربد لكل لتر من سعة الصهريج  ال تزيد الكتلة القصوى للغاز املسّي ٢-٧-٢-٢-٤
 الصهريج ممتلئاً نال يكووعالوة على ذلك، . ٠,٩٥س مضروباً يف°٥٠ل غري املربد عند درجة ة الغاز املسّيكثاف

 .س°٦٠ بالسائل متاماً عند درجة

 القصوى املسموح هبا وكتلة احلمولة اإلمجاليةال متأل الصهاريج النقالة فوق مستوى كتلتها  ٣-٧-٢-٢-٤
 .ز يقدم للنقلالقصوى املسموح هبا، احملددة لكل غا

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها للنقل يف احلاالت التالية ٨-٢-٢-٤

يف حالة وجود فراغ قمي ميكن أن يولد قوى هدرولية غري مقبولة بسبب التمّور داخل  )أ(
 الصهريج النقال؛

 يف حالة وجود تسريب؛ )ب(
 بات رفعه أو تأمينه؛يف حالة وجود تلف بقدر يهدد سالمة الصهريج أو ترتي )ج(
 .ما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل ووجدت يف حالة تشغيل جيدة )د(
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وال ينطبق . تغلق اجليوب املخصصة للروافع الشوكية يف الصهاريج النقالة عندما ميأل الصهريج ٩-٢-٢-٤
بوسيلة إلغالق اجليوب ، تزويدها ٤-١٢-٤-٧-٦هذا احلكم على الصهاريج النقالة اليت ال يلزم، وفقاً للفقرة 

 .املخصصة للروافع الشوكية

  املربدةلةالستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّأحكام عامة  ٣-٢-٤

يبني هذا القسم االشتراطات العامة اليت تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة   ١-٣-٢-٤
 .املربدة

-٦ي ـص واالختبار املفصلة فـاء والفحـلنقالة اشتراطات التصميم والبنتستويف الصهاريج ا ٢-٣-٢-٤
ي ـة الوارد فـج النقالـللصهاري" T75"لة املربدة يف الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه وتنقل الغازات املسّي. ٤-٧
يف قائمة  ١١ يف العمود ولألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة املنصوص عليها لكل مادة ٦-٢-٥-٢-٤

 .٣-٥-٢-٤املبينة يف والبضائع اخلطرة، 

حتمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على حنو مناسب من تلف اجلدار اخلارجي ومعدات التشغيل الذي   ٣-٣-٢-٤
بطريقة تتحمل  ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل. ينتج من الصدم اجلانيب أو الطويل أو انقالب الصهريج

 .٥-١٢-٤-٧-٦وترد أمثلة هلذه احلماية يف . صدم أو االنقالب، فإنه ال تكون هناك ضرورة حلمايتها على هذا النحوال

، تعـّد ٢-١٥-٤-٧-٦املنقولة على اللوحة املعدنية املوصوفة يف الغازات ما مل يظهر اسم  ٤-٣-٢-٤
 ويقدمها ١-١٣-٤-٧-٦ الشهادة املبينة يف بناء على طلب السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها نسخة من

 .املرسل أو املرسل إليه أو الوكيل، حسب االقتضاء

تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد ومل تفرغ من الغازات الشروط ذاهتا اليت  ٥-٣-٢-٤
 .تنطبق على الصهاريج النقالة اململوءة باملادة السابقة

 امللء ٦-٣-٢-٤

داً لنقل الغازات املسيلة املربدة فيه، وأال ـقبل امللء يكفل الشاحن أن يكون الصهريج النقال معتم ١-٦-٣-٢-٤
ها مع مواد صنع جدار الصهريج أو الوسائد أو معدات ـيكون الصهريج حممالً بغازات مسيلة مربدة يرجح لدى تالمس

وجيب أثناء امللء أن . بدرجة ملحوظةهذه املواد تضعف التشغيل، أن تتفاعل معها تفاعالً خطراً لتكون نواتج خطرة أو 
 .ل املربد يف حدود نطاق درجات احلرارة املتوخى يف التصميمتكون درجة حرارة الغاز املسّي

ؤخذ يف االعتبار زمن االحتباس الالزم للرحلة املقررة، مبا يف يلدى تقدير درجة امللء األولية يتعني أن  ٢-٦-٣-٢-٤
-٣-٢-٤وتكون درجة امللء األولية للصهريج، باستثناء ما نصت عليه الفقرتان .  قد تواجهها الرحلةذلك أي تأخريات

، مناسبة حبيث إنه إذا ارتفعت درجة حرارة احملتويات، باستثناء اهلليوم، إىل درجة يتساوى فيها ٤-٦-٣-٢-٤ و٣-٦
 .يف املائة ٩٨جم الذي يشغله السائل نسبة الضغط البخاري مع الضغط األقصى للتشغيل املسموح به، ال يتجاوز احل

 ولكن دون فتحة وسيلة ختفيف الضغطلغاية جيوز ملء الصهاريج اليت ينقل فيها اهلليوم  ٣-٦-٣-٢-٤
 .االرتفاع فوق مستواها

جيوز السماح بدرجة ملء أولية أعلى، رهناً مبوافقة السلطة املختصة، عندما تكون املدة املقررة  ٤-٦-٣-٢-٤
 . أقصر كثرياً من زمن االحتباسللنقل
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 زمن االحتباس الفعلي ٧-٣-٢-٤

 :حيسب زمن االحتباس الفعلي لكل رحلة وفقاً لطريقة تقرها السلطة املختصة على أساس ما يلي ١-٧-٣-٢-٤

كما  ()١-٨-٢-٤-٧-٦انظر (زمن االحتباس املرجعي للغاز املسيل املربد املقرر نقله  )أ(
 ؛)١-١٥-٤-٧-٦ار إليها يف هو مبني يف اللوحة املش

 كثافة امللء الفعلية؛ )ب(
 ضغط امللء الفعلي؛ )ج(
 . حتديد الضغط)وسائل(أدىن ضغط مضبوط لوسيلة  )د(

يسجل زمن االحتباس الفعلي إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت  ٢-٧-٣-٢-٤
 .٢-١٥-٤-٧-٦ للفقرة بإحكام على الصهريج، وفقاً

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها يف النقل يف احلاالت التالية ٨-٣-٢-٤

وجود فراغ قمي ميكن أن يولد قوة هدرولية غري مقبولة بسبب التمّور داخل يف حالة  )أ(
 الصهريج النقال؛

 يف حالة وجود تسريب؛ )ب(
 نه؛يف حالة وجود تلف بقدر يهدد سالمة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمي )ج(
 ما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل ووجدت يف حالة تشغيل جيدة؛ )د(
 ل املربد املنقول قد حدد وفقاً ملا ورد يفما مل يكن زمن االحتباس الفعلي للغاز املسّي  )ه(

 ؛٢-١٥-٤-٧-٦ وأن حيمل الصهريج البيان املشار إليه يف ٧-٣-٢-٤

 .خريات قد تواجهها، أقل من زمن االحتباس الفعليما مل تكن مدة النقل، بعد مراعاة أي تأ )و(

وال ينطبق . تغلق اجليوب املخصصة للروافع الشوكية يف الصهاريج النقالة عندما ميأل الصهريج ٩-٣-٢-٤
، تزويدها بوسيلة إلغالق اجليوب ٤-١٢-٤-٧-٦هذا احلكم على الصهاريج النقالة اليت ال يلزم، وفقاً للفقرة 

 .لشوكيةاملخصصة للروافع ا

 ) ح م ع غ(باستخدام احلاويات املتعددة العناصر للغازات  أحكام عامة تتعلق ٤-٢-٤

تـرد يف هـذا القسـم االشتراطات العامة املنطبقة على استخدام احلاويات املتعددة العناصر                ١-٤-٢-٤
 . يف نقل الغازات غري املربدة) ح م ع غ(للغازات 

اشتراطات التصميم والبناء والفحص    ) ح م ع غ   (لعناصر للغازات   تسـتويف احلاويات املتعددة ا     ٢-٤-٢-٤
) ح م ع غ(ويتم دورياً فحص عناصر احلاويات املتعددة العناصر للغازات . ٥-٧-٦واالختبار الواردة تفاصيلها يف 

 .٥-١-٢-٦ ويف P200وفقاً لألحكام املبينة يف توجيه التعبئة 

أثناء النقل من أي تلف يف العناصر أو يف  ) ح م ع غ   (ناصر للغازات   جيب محاية احلاويات املتعددة الع     ٣-٤-٢-٤
ولن تكون هناك حاجة إىل محايتها      . معدات التشغيل يف حالة ما إذا صدمت أو انقلبت، سواء على جانبها أو على طوهلا              
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  هلذه احلماية  وترد أمثلة . عـلى هـذا الـنحو إذا مت بـناء العناصر ومعدات التشغيل حبيث تتحمل الصدمة واالنقالب                
 .٤-١٠-٥-٧-٦يف 

 يف) ح م ع غ   (حتـدد اشتراطات االختبار والفحص الدوريني للحاويات املتعددة العناصر للغازات            ٤-٤-٢-٤
إذا حان موعد فحصها الدوري، ولكن ميكن نقلها بعد انتهاء املدة           أو متأل    احلاويات أو عناصرها     أ تعب ال. ١٢-٥-٧-٦

 . احملددة هلا

 امللء ٥-٤-٢-٤

 مسموح هقبل امللء لالستيثاق من أن) ح م ع غ(فحص احلاويات املتعددة العناصر للغازات ت ١-٥-٤-٢-٤
 . هبا لنقل الغاز املزمع نقله ومن أهنا تستويف أحكام هذه الالئحة املنطبقة

درجات امللء وفقاً ل قيم الضغط العامل و) ح م ع غ( عناصر احلاويات املتعددة العناصر للغازات ألمت ٢-٥-٤-٢-٤
أي حال من متأل بوال .  للغاز احملدد املزمع ملؤه يف كل عنصر من عناصر احلاويةP200واألحكام املبينة يف توجيه التعبئة 

 .األحوال حاوية أو جمموعة عناصر كوحدة إىل درجة جتاوز الضغط العامل األدىن ألي عنصر معني من عناصر احلاوية

مبا يتجاوز كتلتها اإلمجالية القصوى ) ح م ع غ(ملتعددة العناصر للغازات  احلاويات اال متأل ٣-٥-٤-٢-٤
 .املسوح هبا

 إال يف ٣-٢وال تنقل الغازات بالشعبة . غلق الصمامات العازلة بعد امللء، وتظل مغلقة أثناء النقلت ٤-٥-٤-٢-٤
 .  بصمام عازلاليت يكون كل عنصر فيها جمهزاً) ح م ع غ(احلاويات املتعددة العناصر للغازات 

امللء بأغطية أو سدادات، كما يتحقق الشاحن من أن وسائل اإلغالق ) فتحات(غلق فتحة ت ٥-٥-٤-٢-٤
 .واملعدات غري مسرِّبة بعد امللء

 :للملء يف احلاالت التالية) ح م ع غ( احلاويات املتعددة العناصر للغازات ال تقدم ٦-٥-٤-٢-٤

 أن تؤثر على سالمة أوعية الضغط أو معداهتا اهليكلية أو لفة إىل درجة ميكناإذا كانت ت )أ(
 التشغيلية؛ أو

إذا مل يتم فحص أوعية الضغط وفحص معداهتا اهليكلية والتشغيلية والتأكد من أهنا  )ب(
 صاحلة لالستخدام؛ أو

إذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة  )ج(
 .وواضحة

 :للنقل يف احلاالت التالية) ح م ع غ( احلاويات املتعددة العناصر للغازات ال تقدم ٦-٤-٢-٤

 إذا كانت مسرِّبة؛ و )أ(
 ؤثر على سالمة أوعية الضغط أو معداهتا اهليكلية أو التشغيلية؛ ويميكن أن هبا تلف إذا كان  )ب(
ة قد فحصت ووجدت يف حالة تشغيل ما مل تكن أوعية الضغط ومعداهتا اهليكلية والتشغيلي )ج(

 جيدة؛ و
 . وعالمات امللء مقروءة بسهولة، وعالمة إعادة االختبار،ا مل تكن الشهادة املطلوبةم )د(
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الفارغة اليت مل يتم تنظيفها وتطهريها  )ح م ع غ(تستويف احلاويات املتعددة العناصر للغازات  ٧-٤-٢-٤
 . املعبأة باملادة السابقةاالشتراطات نفسها املنطبقة على احلاويات

 التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة ٥-٢-٤

 ومياتعم ١-٥-٢-٤

يبني هذا القسم التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة اليت تنطبق على  ١-١-٥-٢-٤
وجيه للصهاريج النقالة برمز هجائي رقمي ومييز كل ت. ةـبنقلها يف الصهاريج النقالاملسموح البضائع اخلطرة 

ة ـج النقالـالصهاريتعبئة رقم توجيه  ٢-٣يف الفصل  من قائمة البضائع اخلطرة ١٠ ويبني العمود )T1: ثالًم(
ه حمدد ـويف حالة عدم وجود بيان بتوجي.  لكل مادة على حدة يسمح بنقلها يف صهاريج نقالةتطبيقهالذي يتعني 
حمدد من بنود البضائع اخلطرة، فإن ذلك معناه أنه ال يسمح بنقل املادة املعنية يف صهاريج نقالة لبند  ١٠يف العمود 

وتعني أحكام خاصة للصهاريج . ٣-١-٧-٦ما مل تصدر السلطة املختصة موافقة بذلك حسب ما هو مفصل يف 
ومييز كل حكم خاص . ٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل ١١النقالة لبضائع خطرة حمددة يف العمود 

 وترد قائمة باألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة. )TP1: مثالً(أجبدي رقمي للصهاريج النقالة برمز 
 .٣-٥-٢-٤يف 

يف العمود ) ح م ع غ(يرد بيان الغازات املرخص نقلها يف حاويات متعددة العناصر للغازات  :ملحوظة
 .١-٤-١-٤ يف P200جيه التعبئة  حتت تو٢ و١باجلدولني " ح م ع غ "

 توجيهات الصهاريج النقالة ٢-٥-٢-٤

وتوفر توجيهات . ٩ إىل ١تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة على البضائع اخلطرة من الرتب  ١-٢-٥-٢-٤
ه وجيب استيفاء هذ.  الصهاريج النقالة اليت تنطبق على مواد حمددةأحكامالصهاريج النقالة معلومات حمددة تتصل ب

 .٧-٦يف الفصل االشتراطات العامة الواردة العامة الواردة يف هذا الفصل واألحكام ضافة إىل إلبااألحكام 

االشتراطات النقل يف صهاريج نقالة ، تبني توجيهات ٩ إىل ٣  والرتب١ة بالنسبة ملواد الرتب ٢-٢-٥-٢-٤
، واشتراطات فتحة القاع )ن فوالذ مرجعيم(الصهريج هليكل اليت تنطبق من حيث أدىن ضغط اختبار، وأدىن مسك 

 واألكاسيد ١-٤املواد الذاتية التفاعل الواردة يف الشعبة ، تدرج T23 ويف التوجيه. الضغطتنفيس واشتراطات 
طبق عليها من نبنقلها يف صهاريج نقالة مع بيان ما ي اليت يسمح ٢-٥الفوقية العضوية الواردة يف الشعبة 

 .ضبط ودرجة حرارة الطوارئاشتراطات درجة حرارة ال

يبني أقصى هو و. لة غري املربدةلغازات املسّيعلى ا T50النقل يف صهاريج نقالة توجيه نطبق ي ٣-٢-٥-٢-٤
ضغوط تشغيل مسموح هبا، واشتراطات فتحات القاع، واشتراطات ختفيف الضغط واشتراطات درجة ملء 

 .لها يف صهاريج نقالةالصهاريج بالغازات املسيلة غري املربدة املسموح بنق

 .لة املربدةّيلغازات املسعلى ا T75 النقل يف صهاريج نقالة توجيهنطبق ي ٤-٢-٥-٢-٤

 للنقل يف صهاريج نقالةتعيني التوجيه املناسب  ٥-٢-٥-٢-٤

 لبند حمدد للبضائع اخلطرة، فإنه ١٠صهاريج نقالة يف العمود لنقل يف عندما يرد توجيه حمدد ل 
، وبترتيبات اهليكلضافية لنقل املادة املعنية تتسم بقيم أعلى لضغط االختبار، ومسك إاريج نقالة جيوز استخدام صه
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وتنطبق املبادئ التوجيهية التالية على تعيني الصهاريج . الضغطتنفيس أشد صرامة فيما يتعلق بفتحة القاع ووسيلة 
 :النقالة املناسبة اليت جيوز استخدامها لنقل مواد معينة

التوجيه احملدد   نقالة صهاريجأخرى مسموح هبا للنقل يف ت توجيها
النقالة للصهاريج

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, 

T19, T20, T21, T22 

T1 

T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, 

T22 

T2 

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, 

T20, T21, T22 

T3 

T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, 

T22 

T4 

T10, T14, T19, T20, T22 T5 

T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T6 

T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T7 

T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 T8 

T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 T9 

T14, T19, T20, T22 T10 

T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T11 

T14, T16, T18, T19, T20, T22 T12 

T14, T19, T20, T21, T22 T13 
T19, T20, T22 T14 

T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T15 

T18, T19, T20, T22 T16 

T18, T19, T20, T21, T22 T17 

T19, T20, T22 T18 

T20, T22 T19 

T22 T20 

T22 T21 

 T22 ال شيء

 T23 شيءال 

 توجيهات الصهاريج النقالة   ٦-٢-٥-٢-٤

صهريج نقال عند استخدامه لنقل نطبقة على حتدد توجيهات الصهاريج النقالة االشتراطات امل 
مم ( أدىن ضغط اختبار وأدىن مسك جلدار الصهريج T22 إىل T1وحتدد توجيهات الصهاريج النقالة . مواد حمددة

 .ت ختفيف الضغط وفتحة القعرواشتراطا) من الفوالذ املرجعي
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T1-T22  توجيهات الصهاريج النقالة T1-T22 

األحكام العامة وجيب استيفاء . ٩ إىل ٣تنطبق هذه التوجيهات على املواد السائلة والصلبة املصنفة يف الرتب 
 .٢-٧-٦ واالشتراطات الواردة يف القسم ١-٢-٤الواردة يف القسم 

 
القاع اشتراطات فتحة

 )٦-٢-٧-٦ انظر(

 اشتراطات ختفيف
 )أ(الضغط

 )٨-٢-٧-٦انظر (

أدىن مسك جلـدار الصهريج 
 )م من الفوالذ املرجعيم(

 )٤-٢-٧-٦انظر (

 
أدىن ضغط 

 )بار (اختبار

التوجيه املتعلق 
بالصهاريج 
 النقالة

 T1 ١,٥ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٢-٦-٢-٧-٦انظر 

 T2 ١,٥ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T3 ٢,٦٥ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٢-٦-٢-٧-٦انظر 

 T4 ٢,٦٥ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T5 ٢,٦٥ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  ٣-٨-٢-٧-٦انظر  غري مسموح هبا

 T6 ٤ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٢-٦-٢-٧-٦انظر 

 T7 ٤ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T8 ٤ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية غري مسموح هبا

 T9 ٤  مم ٦ عادية غري مسموح هبا

 T10 ٤  مم ٦ ٣-٨-٢-٧-٦انظر  غري مسموح هبا

 T11 ٦ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T12 ٦ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  ٣-٨-٢-٧-٦انظر  ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T13 ٦  مم ٦ عادية غري مسموح هبا

 T14 ٦  مم ٦ ٣-٨-٢-٧-٦انظر  غري مسموح هبا

 T15 ١٠ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  عادية ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T16 ١٠ ٢-٤-٢-٧-٦انظر  ٣-٨-٢-٧-٦انظر  ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T17 ١٠  مم ٦ عادية ٣-٦-٢-٧-٦انظر 

 T18 ١٠  مم ٦ ٣-٨-٢-٧-٦انظر  ٣-٦-٢-٧-٦انظر 
 T19 ١٠  مم ٦ ٣-٨-٢-٧-٦انظر  غري مسموح هبا

 T20 ١٠  مم ٨ ٣-٨-٢-٧-٦انظر  غري مسموح هبا

 T21 ١٠  مم ١٠ عادية غري مسموح هبا

 T22 ١٠  مم ١٠ ٣-٨-٢-٧-٦انظر  غري مسموح هبا

 .٣-٨-٢-٧-٦ باستثناء الفقرة ٨-٢-٧-٦تنطبق كافة االشتراطات الواردة يف " عادية"عند ذكر كلمة  )أ( 
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T23 توجيه الصهاريج النقالة T23

األحكام العامة وجيب استيفاء . ٢-٥الشعبة باألكاسيد الفوقية العضوية  الذاتية التفاعل و١-٤ الشعبة الصهاريج النقالة هذا على موادينطبق توجيه 
 الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية ١-٤األحكام اخلاصة مبواد الشعبة أيضا وتستوىف . ٢-٧-٦ واشتراطات القسم ١-٢-٤القسم الواردة يف 

 .١٣-١-٢-٤ ، الواردة يف٢-٥العضوية للشعبة 

درجة 
حرارة 
الطوارئ

درجة 
حرارة 
  امللءدرجة الضبط

اشتراطات 
ختــفيف 
 الضغـط

اشتراطات 
 فتحـة القاع

جلدار أدىن مسك 
باملم (الصهريج 

من الفوالذ 
 )املرجعي

أدىن 
ضغط 
اختبار 

 املادة )بار(

رقـم 
األمم 
 املتحدة

  انظر  
١٣-١٣-١-٢-٤

 انظر
 ٢-٨-٢-٧-٦ 
٦-١٣-١-٢-٤و
٧-١٣-١-٢-٤و
 ٨-١٣-١-٢-٤و

  انظر
٣-٦-٢-٧-٦

 انظر
٢-٤-٢-٧-٦

أكاسيد فوقية عضوية،  ٤
 ، سائلة`واو`النوع 

٣١٠٩ 

وق أكسيـد ــهدرو ف       
 بتركيز ال )أ(بوتيــل ثالثي

 مع املاء  يف املائة٧٢يتجاوز 

 

هدرو فوق أكسيد كوميل،        
 يف  ٩٠بتركيز ال يتجاوز 

 يف مادة ختفيف من املائة
 `ألف `النوع

 

فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي،        
  يف املائة ٣٢بتركيز ال يتجاوز 

يف مادة ختفيف من النوع  
 `ألف`

 

هدرو فوق أكسيد أيسوبروبيل           
  ٧٢كوميل، بتركيز ال يتجاوز      

 يف مادة ختفيف من       يف املائة
 `ألف `النوع 

 

هدرو فوق أكسيد بارامنثيل        
 يف  ٧٢بتركيز ال يتجاوز 

 يف مادة ختفيف من املائة
 `ألف`النوع 

 

هدرو فوق أكسيد بينانيل،        
 يف  ٥٦بتركيز ال يتجاوز 

 يف مادة ختفيف من املائة
 `ألف`النوع 

 

 انظر  
١٣-١٣-١-٢-٤

 انظر
٢-٨-٢-٧-٦ 
 ٦-١٣-١-٢-٤و
 ٧-١٣-١-٢-٤و
 ٨-١٣-١-٢-٤و

 انظر
٦-٢-٧-٦-

٣ 

 انظر
٢-٤-٢-٧-٦

ة، النوع أكاسيد فوقية عضوي ٤
  ، صلبة`واو`

 )ب(فوق أكسيد ثنائي كوميل

٣١١٠

-١-٢-٤ انظر )ج( )ج(
١٣-١٣ 

٢-٨-٢-٧-٦ انظر
٦-١٣-١-٢-٤و
 ٧-١٣-١-٢-٤و
 ٨-١٣-١-٢-٤و

٢-٧-٦ انظر
-٣-٦ 

-٢-٧-٦ انظر
٢-٤ 

أكاسيد فوقية عضوية، النوع  ٤
ة، مضبوطة ــ، سائل`واو`

 درجة احلرارة

٣١١٩ 

+٣٥º٣٠+ سºس الت بوتيل ثالثي،      فوق أكسي خ       
   يف املائة  ٣٢بتركيز ال يتجاوز      

 `باء`يف مادة ختفيف من النوع        

 

+٢٠º١٥+ سºس  اثيل هكسانوات      -٢فوق أكسي          
بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز                  

 يف مادة ختفيف من           يف املائة   ٣٢
 )د (`باء `النوع   

 

 . يف املائة من املاء   ٣٥ يف املائة من هدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي           ٦٥ة أمان    شريطة اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق درجة أمان تعادل درج                 )أ(
 . كغم ٢ ٠٠٠الكمية القصوى يف الصهريج النقال الواحد         )ب(
 .على النحو الذي توافق عليه السلطة املختصة           )ج(
 يف املائة،   ٩,٥واألكسجني الفعال الكلي بنسبة ال تتجاوز        يف املائة مع املاء  ٤١تركيبة مشتقة من تقطري محض فوق أكسي خالت بتركيز ال يتجاوز              )د(

 ).و(٢-٣-٣-٥-٢ يف املائة وتستويف املعايري الواردة يف         ٩,٥≤)  H2O2+ محض فوق أكسي خالت        (حبيث تنطبق املعادلة     
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T23 تابع( توجيه الصهاريج النقالة( T23 

. ٢-٥ يف الشعبة الواردةاألكاسيد الفوقية العضوية  الذاتية التفاعل و١-٤لشعبة الصهاريج النقالة هذا على املواد الواردة يف اينطبق توجيه 
 ١-٤األحكام اخلاصة مبواد الشعبة أيضا وتستوىف . ٢-٧-٦ واشتراطات القسم ١-٢-٤القسم األحكام العامة الواردة يف وجيب استيفاء 

 .١٣-١-٢-٤ يف، الواردة ٢-٥الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

درجـة 
حـرارة 
 الطوارئ

درجة 
حرارة 
  امللءدرجة الضبط

ات ختـفيف ـاشتراط
 الضغــط

اشتراطات 
فتحــة 
 القـاع

جلدار أدىن مسك 
باملم (الصهريج 

من الفوالذ 
 )يـاملرجع

أدنـى 
ضغط 
اختبار 

 املادة )بار(

رقـم 
األمـم 
 املتحدة

+١٠º٥+  سºفوق أكسي بيفاالت بوتيل                 س
ثي، بتركيز ال يتجاوز         ثال
 يف مادة      يف املائة   ٢٧

 `باء`ختفيف من النوع     

٣١١٩ 
 )تابع(

+٤٠º٣٥+ سºثالثي مثيل      - ٥،   ٥،  ٣      س 
فوق أكسي هكسانوات         
بوتيل ثالثي، بتركيز ال            

 يف مادة       يف املائة   ٣٢يتجاوز    
 `باء`ختفيف من النوع       

 

+٥ºصفر سº٥،  ٣(فوق أكسيد ثنائي            س   ،
،   )كسانويل  ثالثي ه- ٥

 يف    ٣٨بتركيز ال يتجاوز     
 يف مادة ختفيف من       املائة

 `ألف `النوع  

 

+٣٥º٣٠+ سºمحض فوق أكسي خالت        س
 )د(مقطر مثبت

 

  انظر )ج( )ج(
١-٢-٤
-١٣-١٣

 ٢-٨-٢-٧-٦ انظر
  ٦-١٣-١-٢-٤و
  ٧-١٣-١-٢-٤و
 ٨-١٣-١-٢-٤و

 انظر
٦-٢-٧-٦ 

-٣ 

  انظر
٢-٤-٢-٧-٦

أكاسيد فوقية عضوية،  ٤
، صلبــة، `واو`لنوع ا

 مضبوطة درجة احلرارة

٣١٢٠ 

 انظر   
١-٢-٤
-١٣-١٣

 ٢-٨-٢-٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١-٢-٤و
  ٧-١٣-١-٢-٤و
 ٨-١٣-١-٢-٤و

 انظر 
٦-٢-٧-٦ 

-٣ 

 انظر 
٢-٤-٢-٧-٦

سائل ذايت التفاعـل مـن         ٤
 `واو `النوع  

٣٢٢٩ 

 انظر  
١-٢-٤
-١٣-١٣

 ٢-٨-٢-٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١-٢-٤و
  ٧-١٣-١-٢-٤و
 ٨-١٣-١-٢-٤و

 انظر
٦-٢-٧-٦ 

-٣ 

 انظر 
٢-٤-٢-٧-٦

سائل ذايت التفاعـل مـن         ٤
 `واو `النوع  

٣٢٣٠ 

 انظر  )ج( )ج(
١-٢-٤
-١٣-١٣

 ٢-٨-٢-٧-٦انظر 
 ٦-١٣-١-٢-٤و 
 ٧-١٣-١-٢-٤و 
 ٨-١٣-١-٢-٤و 

 انظر
٦-٢-٧-٦ 

-٣ 

 انظر
٢-٤-٢-٧-٦

سائل ذايت التفاعل من       ٤
، درجة احلرارة    `واو`النوع  

 مضبوطة 

٣٢٣٩ 

 انظر )ج( )ج(
١-٢-٤ 
-١٣-١٣

 ٢-٨-٢-٧-٦انظر 
 ٦-١٣-١-٢-٤و
 ٧-١٣-١-٢-٤و
 ٨-١٣-١-٢-٤و

 انظر
٦-٢-٧-٦ 

-٣ 

 انظر
٢-٤-٢-٧-٦

صلب ذايت التفاعل من       ٤
، درجة احلرارة    `واو`النوع  

 مضبوطة 

٣٢٤٠ 

 .على النحو الذي توافق عليه السلطة املختصة )ج(
  يف املائة مع املاء واألكسجني الفعال٤١أكسي خالت بتركيز ال يتجاوز تركيبة مشتقة من تقطري محض فوق  )د(

 يف املائة وتستويف املعايري ٩,٥≤ ) H2O2+ محض فوق أكسي خالت ( يف املائة، حبيث تنطبق املعادلة ٩,٥الكلي بنسبة ال تتجاوز 
 ).و(٢-٣-٣-٥-٢الواردة يف 
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T50 توجيه الصهاريج النقالة   T50

 .٣-٧-٦ واشتراطات القسم ٢-٢-٤وجيب استيفاء اشتراطات القسم . علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا ينطبق توجيه 

 امللء كثافة
 القصوى

 )لتر/كغم(

اشتراطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (

الفتحات 
حتت مستوى 
سطح السائل

ضغط التشغيل األقصى املسموح 
غري؛  صهريج ص)بار(به 
معزول ؛ ي واق مشس؛وفـمكش

 لة غري املربدةالغازات املسّي )أ(على الترتيب

م قــر
األمـم 
 املتحدة

 ٢٩,٠ مسموح هبا ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ٠,٥٣
٢٥,٧ 
٢٢,٠ 
١٩,٧ 

 ١٠٠٥ نشادر ال مائي

 ٣٨,٠ مسموح هبا عادية ١,١٣
٣٤,٠ 
٣٠,٠ 
٢٧,٥ 

 غاز تربيد(برومو ثالثي فلوروميثان 
R 13B1( 

١٠٠٩ 

 ٧,٥ مسموح هبا عادية ٠,٥٥
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠١٠ مثبتبوتاداين، 

 انظر
٧-٢-٢-٤

انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى  مسموح هبا عادية
 ١-٣-٧-٦املسموح به يف 

 ١٠١٠ بوتاداين وهدروكربون، مثبت

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ٠,٥١
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠١١ بوتان

 ٨,٠ مسموح هبا عادية ٠,٥٣
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠١٢ وتيلنيب

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ١,٢٥
 هبا

١٩,٠ 
١٧,٠ 
١٥,٠ 
١٣,٥ 

 ١٠١٧ كلور

 ٢٦,٠ مسموح هبا عادية ١,٠٣
٢٤,٠ 
٢١,٠ 
١٩,٠ 

غـاز (ي فلوروميثان ـورو ثنائـكل
 ) R 22 تربيـد

١٠١٨ 

 ٢٣,٠ مسموح هبا عادية ١,٠٦
٢٠,٠ 
١٨,٠ 
١٦,٠ 

غاز (ي فلوروإيثان ـكلـورو مخاس
 )R 115 تربيد

١٠٢٠ 

 ١٠,٣ مسموح هبا عادية ١,٢٠
٩,٨ 
٧,٩ 
٧,٠ 

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

١٠٢١ 

 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " مكشوف" م؛ وتعين كلمة ١,٥الصهاريج اليت ال تتعدى أقطارها " صغري"تعين كلمة  )أ(
 م ومزودة ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " واق مشسي"؛ وتعين كلمة )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (بدون عزل أو واق مشسي 
؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر ( م ومزودة بعزل حراري ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " معزول"بواق مشسي؛ وتعين كلمة 

 ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (
 .غري مطلوب ٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصيم كما هو وارد يف " عادية"لمة تشري ك )ب(
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T50 تابع (توجيه الصهاريج النقالة( T50

 .٣-٧-٦ واشتراطات القسم ٢-٢-٤وجيب استيفاء اشتراطات القسم . علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا ينطبق توجيه 

كثافة 
امللء 
 القصوى

)لتر/كغم(

اشتراطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (

 الفتحات
مستوى  حتت

سطح 
 السائل

ضغــط التشغيــل 
األقصـى ملسمــوح بـه 

هريج صغري؛  ص؛)بـار(
 ؛يواق مشس؛ مكشوف

 املربدة الغازات املسيلة غري )أ(معزول على الترتيب

م قــر
األمـم 
 املتحدة

 ١٨,٠ مسموح هبا ةعادي ٠,٥٣
١٦,٠ 
١٤,٥ 
١٣,٠ 

 ١٠٢٧ )سيكلوبروبان(ـي ــان حلقـــبروب

 ١٦,٠ مسموح هبا عادية ١,١٥
١٥,٠ 
١٣,٠ 
١١,٥ 

 دـغاز تربي(ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان 
R 12( 

١٠٢٨ 

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ١,٢٣
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٢٩ )R 21 غاز تربيد(ثنائي كلورو فلوروميثان  

 ١٦,٠ مسموح هبا ةعادي ٠,٧٩
١٤,٠ 
١٢,٤ 
١١,٠ 

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

١٠٣٠ 

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ٠,٥٩
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٣٢ أمني ثنائي مثيل، ال مائي

 ١٥,٥ مسموح هبا عادية ٠,٥٨
١٣,٨ 
١٢,٠ 
١٠,٦ 

 ١٠٣٣ اثري ثنائي مثيل

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ٠,٦١
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٣٦ أمني اثيل

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ٠,٨٠
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٣٧ كلوريد اثيل

٣-٧-٣-٧-٦انظر  ٠,٧٨ غري مسموح 
 هبا

- 
 
١٠,٠ 

ط ـضغ ىـأكسيد اثيلني مع نتروجني حت
عند) ارـ ب١٠(ال ـ ميغاباسك١ي ـلك
 س°٥٠

١٠٤٠ 

 انظر
٢-٢-٤

-٧ 

انظر تعريف ضغط التشغيل  مسموح هبا عادية
ه ـوح بـى املسمـاألقص

 ١-٣-٧-٦ي ـف

ون، ـأكسيد االثيلني وثاين أكسيد الكرب
زيد توط حيتوي أكسيد االثيلني بنسبة ـخمل

  يف املائة٨٧ وال تتجاوز  يف املائة٩على 

١٠٤١ 

 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " مكشوف" م؛ وتعين كلمة ١,٥الصهاريج اليت ال تتعدى أقطارها " صغري"تعين كلمة  )أ(
 م ومزودة ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " واق مشسي"؛ وتعين كلمة )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (أو واق مشسي بدون عزل 

؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر ( م ومزودة بعزل حراري ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " معزول"بواق مشسي؛ وتعين كلمة 
 ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (

 . غري مطلوب٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصيم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة  )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 

 .٣-٧-٦ واشتراطات القسم ٢-٢-٤وجيب استيفاء اشتراطات القسم . علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا ينطبق توجيه 

كثافة 
امللء 
 القصوى

)لتر/كغم(

اشتراطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (

 الفتحات
 حتت

مستوى 
سطح 
 السائل

ضغــط التشغيــل 
األقصـى ملسمــوح بـه 

هريج صغري؛ ص؛ )بـار(
 ؛يواق مشس؛ مكشوف

 املربدة الغازات املسيلة غري )أ(معزول على الترتيب

م قــر
ألمـم ا

 املتحدة
 ٨,١ مسموح هبا عادية ٠,٥٢

٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٥٥ أيسو بوتيلني

 ٢٨,٠ مسموح هبا عادية ٠,٤٣
٢٤,٥ 
٢٢,٠ 
٢٠,٠ 

 ١٠٦٠ ، خملوط مثبت استيلني وبـروباداينيلـمثي

 ١٠,٨ مسموح هبا عادية ٠,٥٨
٩,٦ 
٧,٨ 
٧,٠ 

 ١٠٦١ أمني مثيل، ال مائي

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ١,٥١
 هبا

٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

  يف املائة٢ حيتوي ما يزيد على بروميد مثيل
 كلوروبيكرين

١٠٦٢ 

 ١٤,٥ مسموح هبا عادية ٠,٨١
١٢,٧ 
١١,٣ 
١٠,٠ 

 ١٠٦٣ )R 40 دـاز تربيـغ(ل ـد مثيــكلوري

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ٠,٧٨
 هبا

٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٦٤ مركبتان مثيل

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ١,٣٠
 اهب

٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٦٧ رابع أكسيد ثنائي النتروجني

  انظر
٢-٢-٤

-٧ 

ضغط التشغيل  انظر تعريف مسموح هبا عادية
٧-٦األقصى املسموح به يف 

-١-٣ 

 ١٠٧٥ غاز النفط، مسّيل

 ٢٨,٠ مسموح هبا عادية ٠,٤٣
٢٤,٥ 
٢٢,٠ 
٢٠,٠ 

 ١٠٧٧ بروبيلني

 انظر
٢-٢-٤

-٧ 

التشغيل انظر تعريف ضغط  مسموح هبا عادية
األقصى املسمــوح به يف

١-٣-٧-٦ 

 ١٠٧٨ .أ. م. غاز تربيد، غ

غري  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ١,٢٣
 مسموح هبا

١١,٦ 
١٠,٣ 
٨,٥ 
٧,٦ 

 ١٠٧٩  الكربيتدثاين أكسي

  م١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " مكشوف" م؛ وتعين كلمة ١,٥الصهاريج اليت ال تتعدى أقطارها " صغري"تعين كلمة  )أ(
 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " واق مشسي"؛ وتعين كلمة )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (بدون عزل أو واق مشسي 

 انظر( م ومزودة بعزل حراري ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " معزول"ومزودة بواق مشسي؛ وتعين كلمة 
 ). ١-٣-٧-٦يف " املرجعيةبدرجة حرارة التصميم "انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦

 . غري مطلوب٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصيم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة  )ب(
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T50 تابع (توجيه الصهاريج النقالة( T50

 .٣-٧-٦ واشتراطات القسم ٢-٢-٤ت القسم وجيب استيفاء اشتراطا. علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا ينطبق توجيه 

امللء كثافة 
 القصوى

 )لتر/كغم(

اشتراطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

ضغــط التشغيــل 
األقصـى ملسمــوح 

هريج ص؛ )بـار(بـه 
واق ؛ صغري؛ مكشوف

 معزول على ؛يمشس
 ةاملربد الغازات املسيلة غري )أ(الترتيب

م قــر
األمـم 
 املتحدة

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ١,١٣
 هبا

١٧,٠ 
١٥,٠ 
١٣,١ 
١١,٦ 

غاز (مثبت ثالثي فلوروكلورو اثيلني، 
 )R 1113 تربيد

١٠٨٢ 

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ٠,٥٦
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٨٣ أمني ثالثي مثيل، ال مائي

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ١,٣٧
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٨٥ ثبتمبروميد الفاينيل، 

 ١٠,٦ مسموح هبا عادية ٠,٨١
٩,٣ 
٨,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٨٦ كلوريد الفاينيل، مثبت

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ٠,٦٧
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٠٨٧ تاثري مثيل الفاينيل، مثب

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ١,٥١
 هبا

٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٥٨١ د املثيل، خملوطـالكلوروبيكرين وبرومي

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦انظر  ٠,٨١
 هبا

١٩,٢ 
١٦,٩ 
١٥,١ 
١٣,١ 

 حيتوي    الكلوروبيكرين وكلوريد املثيل، خملوط         
  يف املائة كلوروبيكرين       ٢ما ال يزيد على      

١٥٨٢ 

 ١٩,٢ مسموح هبا عادية ١,١١
١٦,٩ 
١٥,١ 
١٣,١ 

 غاز تربيد(ن ـ فلوروالربوبيلييـسداس
R 1216 ( 

١٨٥٨ 

 ١٥,٢ مسموح هبا عادية ٠,٨١
١٣,٠ 
١١,٦ 
١٠,١ 

 ١٩١٢ ل وكلوريد املثيلني، خملوطـوريد املثيكل

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ١,٣٠
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

  -٢، ٢، ١ ،١- ثنائي كلورو  -٢، ١
 )R 114 غاز تربيد(رباعي فلوروايثان 

١٩٥٨ 

 م ١,٥ على الصهاريج اليت تزيد أقطارها" مكشوف" م؛ وتعين كلمة ١,٥الصهاريج اليت ال تتعدى أقطارها " صغري"تعين كلمة  )أ(
 م ومزودة ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " واق مشسي"؛ وتعين كلمة )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (بدون عزل أو واق مشسي 
؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر ( م ومزودة بعزل حراري ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " معزول"بواق مشسي؛ وتعين كلمة 

 ). ١-٣-٧-٦يف " ة التصميم املرجعيةبدرجة حرار"انظر التعاريف املتعلقة (
 . غري مطلوب٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصيم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة  )ب(
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T50 تابع (توجيه الصهاريج النقالة( T50 

 .٣-٧-٦ واشتراطات القسم ٢-٢-٤اء اشتراطات القسم وجيب استيف. علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا ينطبق توجيه 

امللء كثافة 
 القصوى

 )لتر/كغم(

اشتراطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

ضغــط التشغيــل 
األقصـى ملسمــوح 

هريج ص؛ )بـار(بـه 
واق ؛ صغري؛ مكشوف

 معزول على ؛يمشس
 املربدة غريالغازات املسيلة  )أ(الترتيب

م قـر
األمـم 
 املتحدة

 انظر
٧-٢-٢-٤ 

انظر تعريف ضغط التشغيل  مسموح هبا عادية
األقصى املسموح به يف

١-٣-٧-٦ 

 ١٩٦٥ .ا. م. غاز هدرو كربوين خملوط، مسّيل، غ

 ٨,٥ مسموح هبا عادية ٠,٤٩
٧,٥ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٩٦٩ أيسو بوتان

 ٢٨,٣ مسموح هبا عادية ١,٠٥
٢٥,٣ 
٢٢,٨ 
٢٠,٣ 

ي فلوروميثان، وكلورو مخاسي       ــورو ثنائـكل
ان، خملوط ذو درجة غليان ثابتة تبلغ  ـفلوروايث

 يف   ٤٩فيه نسبة كلورو ثنائي فلوروميثان حنو       
 )R 502 غاز تربيد(املائة 

١٩٧٣ 

 ٧,٤ مسموح هبا عادية ١,٦١
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

غاز (ورو ثنائي فلوروبرومو ميثان ــكل
 )R 12B1 تربيد

١٩٧٤ 

 ٨,٨ مسموح هبا يةعاد ١,٣٤
٧,٨ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 ١٩٧٦ )RC 318غاز تربيد (ن حلقي مثاين فلوروبوتا

 ٢٢,٥ مسموح هبا عادية ٠,٤٢
٢٠,٤ 
١٨,٠ 
١٦,٥ 

 ١٩٧٨ بروبان

 ٧,٠ مسموح هبا عادية ١,١٨
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

ان ـ ثالثي فلوروايث-٢،٢،٢- كلورو -١
 )R 133a غـاز تبـريد(

١٩٨٣ 

 ٣١,٠ مسموح هبا عادية ٠,٧٦
٢٧,٥ 
٢٤,٢ 
٢١,٨ 

غـاز تربيـد( ثالثي فلوروإيثـان -١،١،١
R 143a( 

٢٠٣٥ 

 ٢٣,١ مسموح هبا عادية ١,٠٧
٢٠,٨ 
١٨,٦ 
١٦,٦ 

 ٢٤٢٤ )R 218 غاز تربيد(مثاين فلوروبروبان 

 ٨,٩ مسموح هبا عادية ٠,٩٩
٧,٨ 
٧,٠ 
٧,٠ 

 انـ ثنائي فلوروايث-١، ١- كلورو -١
 )R 142b دـاز تربيـغ(

٢٥١٧ 

 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " مكشوف" م؛ وتعين كلمة ١,٥الصهاريج اليت ال تتعدى أقطارها " صغري"كلمة تعين  )أ(
 م ومزودة ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " واق مشسي"؛ وتعين كلمة )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (بدون عزل أو واق مشسي 
؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر ( م ومزودة بعزل حراري ١,٥تزيد أقطارها على الصهاريج اليت " معزول"بواق مشسي؛ وتعين كلمة 

 ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (
 . غري مطلوب٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصيم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة  )ب(
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T50 تابع (الةتوجيه الصهاريج النق( T50

 .٣-٧-٦ واشتراطات القسم ٢-٢-٤وجيب استيفاء اشتراطات القسم . علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا ينطبق توجيه 

امللء كثافة 
 القصوى

 )لتر/كغم(

اشتراطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

 ضغــط التشغيــل
األقصـى ملسمــوح 

هريج ص؛ )بـار(بـه 
واق ؛ صغري؛ مكشوف

 معزول على ؛يمشس
 املربدة الغازات املسيلة غري )أ(الترتيب

م قــر
األمـم 
 املتحدة

 ٢٠,٠ مسموح هبا عادية ١,٠١
١٨,٠ 
١٦,٠ 
١٤,٥ 

ان، وثنـائي ـي فلوروميثــثنائي كلوروثنائ
فلوروايثان، خملوط ال تنفصل مكوناته بالتقطري، 

ة ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان ـتبلغ فيه نسب
 )R 500 غاز تربيد( يف املائة  ٤٧حنو 

٢٦٠٢ 

غري مسموح  ٣-٧-٣-٧-٦ ١,١٧
 هبا

١٤,٦ 
١٢,٩ 
١١,٣ 
٩,٩ 

 ٣٠٥٧ كلوريـد ثالثي فلوروأستيل

 ١٤,٠ مسموح هبا ٣-٧-٣-٧-٦ ١,٠٩
١٢,٠ 
١١,٠ 
٩,٠ 

ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان وأكسيد 
لوط ال تتجـاوز فيـه نسبـة اإلثيلني، خم

  يف املائة١٢,٥أكسيـد اإلثيلني 

٣٠٧٠ 

 ١٤,٣ مسموح هبا عادية ١,١٤
١٣,٤ 
١١,٢ 
١٠,٢ 

 ٣١٥٣ اثري مثيل الفاينيل

 ١٧,٧ مسموح هبا عادية ١,٠٤
١٥,٧ 
١٣,٨ 
١٢,١ 

از ـغ)ان ـ رباعي فلوروايث-٢، ١، ١، ١
 )R 134a دـتربي

٣١٥٩ 

٢-٤انظر 
-٧-٢ 

انظر تعريف ضغط التشغيل  مسموح هبا عادية
األقصى املسموح به فـي 

١-٣-٧-٦ 

 ٣١٦١ .أ. م. غـاز مسيـل، هلـوب، غ

٢-٤انظر 
-٧-٢ 

انظر تعريف ضغط التشغيل  مسموح هبا عادية
األقصى املسمـوح بـه 

 ١-٣-٧-٦فـي 

 ٣١٦٣ .أ. م. غاز مسيل، غ

 ٣٤,٤ مسموح هبا عادية ٠,٩٥
٣٠,٨ 
٢٧,٥ 
٢٤,٥ 

 ٣٢٢٠ )R 125 از تربيدغ(مخاسي فلوروايثان 

 ٤٣,٠ مسموح هبا عادية ٠,٧٨
٣٩,٠ 
٣٤,٤ 
٣٠,٥ 

 ٣٢٥٢ )R 32 غاز تربيد(ثنائي فلوروميثان 

 ١٦,٠ مسموح هبا عادية ١,٢٠
١٤,٠ 
١٢,٥ 
١١,٠ 

 ٣٢٩٦ )R 227 غاز تربيد(ان ـسباعي فلوروبروب

 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " مكشوف " م؛ وتعين كلمة١,٥الصهاريج اليت ال تتعدى أقطارها " صغري"تعين كلمة  )أ(
 م ومزودة ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " واق مشسي"؛ وتعين كلمة )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (بدون عزل أو واق مشسي 
؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر ( م ومزودة بعزل حراري ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " معزول"بواق مشسي؛ وتعين كلمة 

 ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (
 . غري مطلوب٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصيم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة  )ب(
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T50 تابع (توجيه الصهاريج النقالة( T50 

 .٣-٧-٦ واشتراطات القسم ٢-٢-٤وجيب استيفاء اشتراطات القسم . ت املسّيلة غيـر املّربدةعلـى الغازاالصهاريج النقالة هذا ينطبق توجيه 

امللء كثافة 
 القصوى

 )لتر/كغم(

اشتراطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

ضغــط التشغيــل 
األقصـى ملسمــوح 

هريج ص؛ )بـار(بـه 
واق ؛ صغري؛ مكشوف

عزول على  م؛يمشس
 املربدة الغازات املسيلة غري )أ(الترتيب

م قــر
األمـم 
 املتحدة

 ٨,١ مسموح هبا عادية ١,١٦
٧,٠ 
٧,٠ 
٧,٠ 

أكسيد اثيلني وكلورورباعي فلوروايثان 
يف  ٨,٨ى ـخملوط، حيتوي ما ال يزيد عل

 من أكسيد االثيلنياملائة 

٣٢٩٧ 

 ٢٥,٩ مسموح هبا عادية ١,٠٢
٢٣,٤ 
٢٠,٩ 
١٨,٦ 

ن ومخاسي فلوروإيثان، ـد االثيليـأكسي
يف املائة  ٧,٩خملوط، حيتوي ما ال يزيد على 

 من أكسيد االثيلني

٣٢٩٨ 

 ١٦,٧ مسموح هبا عادية ١,٠٣
١٤,٧ 
١٢,٩ 
١١,٢ 

ن ورباعي فلوروإيثان، ـد االثيليـأكسي
يف املائة  ٥,٦خملوط، حيتوي ما ال يزيد على 

 من أكسيد االثيلني

٣٢٩٩ 

  انظر
٧-٢-٢-٤ 

انظر تعريف ضغط التشغيل  مسموح هبا ٣-٧-٣-٧-٦ظر ان
ه ـوح بـاألقصى املسم

 ١-٣-٧-٦ي ـف

 ٠,٨٨٠حملول نشادر، كثافة نسبية أقل من 
يف املاء، حيتوي أكثر من س °١٥عند درجة 

 من النشادريف املائة  ٥٠

٣٣١٨ 

 ٣١,٦ مسموح هبا عادية ٠,٨٢
٢٨,٣ 
٢٥,٣ 
٢٢,٥ 

 ٣٣٣٧  R 404A غاز تربيد

 ٣١,٣ مسموح هبا ديةعا ٠,٩٤
٢٨,١ 
٢٥,١ 
٢٢,٤ 

 ٣٣٣٨  R 407Aيد غاز ترب

 ٣٣,٠ مسموح هبا عادية ٠,٩٣
٢٩,٦ 
٢٦,٥ 
٢٣,٦ 

 ٣٣٣٩  R 407Bد غاز تربي

 ٢٩,٩ مسموح هبا عادية ٠,٩٥
٢٦,٨ 
٢٣,٩ 
٢١,٣ 

 ٣٣٤٠ R 407C غاز تربيد

 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " مكشوف " م؛ وتعين كلمة١,٥الصهاريج اليت ال تتعدى أقطارها " صغري"تعين كلمة  )أ(
 م ومزودة ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " واق مشسي"؛ وتعين كلمة )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (بدون عزل أو واق مشسي 
؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر ( م ومزودة بعزل حراري ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على " معزول"بواق مشسي؛ وتعين كلمة 

 ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (
 . غري مطلوب٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصيم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة  )ب(
 
 

T75  توجيه الصهاريج النقالة T75 

واردة ـة الـامـوجيب استيفاء االشتراطات الع. لة املّربدة على الغازات املسّي الصهاريج النقالة هذاينطبق توجيه
 .٤-٧-٦ واشتراطات القسم ٣-٢-٤يف القسم 
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 تعلق بالصهاريج النقالةتأحكام خاصة  ٣-٥-٢-٤

بالنسبة ملواد معينة لتدل على األحكام اإلضافية أو البديلة تعّين أحكام خاصة للصهاريج النقالة  
ومتيز األحكام اخلاصة . ٧-٦ الصهاريج النقالة أو االشتراطات الواردة يف الفصل يف توجيهاتلألحكام الواردة 

 من قائمة البضائع اخلطرة ١١وتعني ملواد حمددة يف العمود  مقروناً برقم TPاملتعلقة بالصهاريج النقالة باملختصر
 :يج النقالةوفيما يلي قائمة باألحكام اخلاصة اليت تنطبق على الصهار. ٢-٣املبينة يف الفصل 

TP1  ٢-٩-١-٢-٤امللء املبينة يف جيب عدم جتاوز درجة. 

 =درجة امللء    

TP2   ٣-٩-١-٢-٤املبينة يف جيب عدم جتاوز درجة امللء. 

 =درجة امللء    

TP3    للسوائل اليت تنقل يف للمواد الصلبة اليت تنقل يف درجات حرارة أعلى من درجة حرارة انصهارها
 .٥-٩-١-٢-٤ يف ملا ورد  وفقاًلءاملحتدد درجة مرتفعة، ارة ردرجات ح

 =درجة امللء  

TP4     انظر (أو، كبديل، أي قيمة أخرى تقرها السلطة املختصة  يف املائة ٩٠ال تتجاوز درجة امللء
٢-١٥-١-٢-٤.( 

TP5  ٦-٣-٢-٤تستويف درجة امللء املبينة يف. 

TP6  ،يزود بوسائل لتخفيف أن ا يف ذلك اإلحاطة بالنريان، يف أي ظرف، مبالصهريج ملنع انفجار جيب
 .وتكون الوسيلة متوافقة مع املادة. وطبيعة املادة املنقولةته الضغط تكون مناسبة لسع

TP7 تتم إزالة اهلواء من حيز البخار باستخدام النتروجني أو وسيلة أخرى. 

TP8 كانت نقطة اشتعال املادة املنقولة  بار إذا ١,٥ جيوز ختفيض ضغط اختبار الصهريج النقال إىل
 .س°أعلى من صفر

TP9  تنقل مادة هبذا الوصف يف صهريج نقال إال مبوافقة السلطة املختصة ال. 

TP10  مم على األقل، جيرى هلا اختبار سنوي، أو أي بطانة ٥يلزم وجود بطانة من الرصاص بسمك 
 .أخرى من مادة مناسبة تقرها السلطة املختصة

TP12  للفوالذ بشدةاملادة أكالة هذه. 

TP13 يلزم توفري جهاز تنفس تام يف ذاته عند نقل هذه املادة. 

TP16 جيهز الصهريج بوسيلة خاصة ملنع هبوط الضغط أو زيادته بشكل مفرط يف ظروف النقل العادية .
-٨-٢-٧-٦تستوىف شروط ختفيف الضغط املبينة يف كما . تعتمد السلطة املختصة هذه الوسيلةو
 . ملنع تبلور املنتج يف صمام ختفيف الضغط٣

 ـــــــ 97
1 + α (tr - tf) 

 ـــــــ 95
1 + α (tr - tf) 

       dr 
 ــ95  

       df 
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TP17  املواد غري العضوية غري القابلة لالحتراقإال تستخدم للعزل احلراري للصهريج  ال. 

TP18  يعاد تسخني الصهاريج النقالة أثناء النقل إذا أالو. س°٤٠وس °١٨درجة احلرارة بني تبقى 
 .الصلبكانت حتتوي محض ميثاكريليك 

TP19 للتحقق منه باملوجات فوق اهليكل وخيضع مسك . مم ٣احملسوب مبقدار اجلدار ك يزاد مس
 .يف منتصف املدة بني كل اختبارين هدرولينييف فترات فاصلة الصوتية 

TP20  تنقل هذه املادة إال يف صهاريج معزولة حتت غطاء من النتروجنيال. 

TP21  درولياً وتفحص من الداخل على فترات ختترب الصهاريج ه، وأن  مم٨عن اجلدار يقل مسك ال
 .سنة ٢,٥ ال تتجاوز

TP22 تكون مواد التشحيم املستخدمة للوصالت أو الوسائل األخرى متوافقة مع األكسجني. 

TP23 يسمح بالنقل بشروط خاصة حتددها السلطة املختصة. 

TP24 أقصى امتالء، وذلك ميكن جتهيز الصهريج النقال بوسيلة تقع يف حيز البخار بالصهريج يف حالة 
الوسيلة أيضاً حدوث  ومتنع هذه . ملنع تراكم ضغط زائد نتيجة لالحنالل البطيء للمادة املنقولة

وختضع هذه . قدر غري مقبول من تسرب السائل يف حالة انقالب الصهريج أو دخول مواد غريبة فيه
 .الوسيلة ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها

TP25    يف املائة أو أعلى يف صهاريج بدون مادة ٩٩,٩٥جيوز نقل ثالث أكسيد الكربيت بنقاوة 
 .س°٣٢,٥مثبطة شريطة حفظه عند ال تقل عن 

TP26   ويف حالة . جيب، عند النقل يف درجات حرارة مرتفعة، أن يركب السخان خارج جسم الصهريج
 . عندما تتفاعل املادة تفاعالً خطراً مع املاء ال ينطبق هذا االشتراط إال ٣١٧٦رقم األمم املتحدة 

TP27  بار إذا تبني أن الضغط االختباري البالغ ٤جيوز استخدام الصهاريج النقالة ذات ضغط اختباري أدىن 
 .١-٢-٧-٦ بار أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف ٤

TP28 بار إذا تبني أن الضغط ٢,٦٥ري أدىن جيوز استخدام الصهاريج النقالة ذات ضغط اختبا 
  بار أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف٢,٦٥االختباري البالغ 

١-٢-٧-٦. 

TP29           بار إذا تبني أن الضغط االختباري البالغ         ١,٥جيوز استخدام الصهاريج النقالة ذات ضغط اختباري أدىن 
 .١-٢-٧-٦غط االختباري الوارد يف     بار أو أقل مقبول مبوجب تعريف الض  ١,٥

TP30   جيب نقل هذه املادة يف صهاريج معزولة. 

TP31 ال جيوز نقل هذه املادة يف صهاريج إال يف حالتها الصلبة. 

TP32   جيوز استخدام الصهاريج النقالة مع ٣٣٧٥ و٠٣٣٢ و٠٣٣١يف حالة أرقام األمم املتحدة ،
 :استيفاء الشروط التالية



 

-121- 

االحتباس غري الضروري، يزود كل صهريج نقال بوسيلة ختفيف للضغط ميكن أن تكون لتفادي  )أ(
وال جتاوز ضغط االنفجار أو . من النوع احململ بنابض، أو بقرص قصم أو بعنصر قابل لالنصهار

  بار؛٤ بار للصهاريج النقالة ذات ضغط اختباري أدىن ٢,٦٥التفريغ، حسب االقتضاء، 

) د(٨وإحدى الطرق املتبعة لتقييم هذه املالءمة هي نوع االختبار . الصهاريج للنقلجيب إثبات مالءمة  )ب(
 ).٧-١٨، اجلزء األول، القسم "دليل االختبارات واملعايري"انظر  (٨من جمموعة االختبارات 

وينبغي اختاذ التدابري . ال يسمح بإبقاء املواد يف الصهريج النقال ملدة قد تؤدي إىل حدوث تلزن )ج(
 ).كالتنظيف مثالً(ملناسبة لتفادي تراكم املواد وتراّصها يف الصهريج ا

TP33          ينطبق توجيه التعبئة املعني هلذه املادة على املواد الصلبة احلبيبية أو املسحوقة واملواد الصلبة اليت متأل
. وتفرع يف درجات حرارة أعلى من درجة حرارة انصهارها، واليت تربد وتنقل بشكل كتلة صلبة 

 .١٨-١-٢-٤وللمواد الصلبة اليت تنقل يف درجات حرارة أعلى من نقطة انصهارها انظر 

TP34   إذا كان الصهريج النقال ١-١٤-٤-٧-٦ختضع الصهاريج النقالة إىل اختبار الصدم الوارد يف 
على " NOT FOR RAIL TRANSPORT""غري خمصص للنقل بالسكك احلديد"ممهوراً بعالمة 
 سم على جانيب ١٠ وحبروف ال يقل ارتفاعها عن ١-١٥-٤-٧-٦ يف الفقرة اللوحة املبينة

 .الغالف اخلارجي للصهريج
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 ٣-٤الفصل 

 استخدام حاويات السوائب

 أحكام عامة ١-٣-٤

يقّدم هذا القسم االشتراطات العامة املناسبة الستخدام احلاويات يف نقل املواد الصلبة بكميات  ١-١-٣-٤
يف حاويات السوائب مبا يتطابق مع التوجيه اخلاص حباويات السوائب املناسبة املعيَّن بواسطة تنقل املواد . كبرية

 : من قائمة البضائع اخلطرة، وفق املعىن التايل١٠ يف العمود BKاحلرفني 

BK1 :  يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مغطاة بصفائح 
BK2 : يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مغلقة 

 .٨-٦سوائب املستخدمة لالشتراطات الواردة يف الفصل ختضع حاوية ال

، تستخدم حاويات السوائب فقط عندما تكون ٣-١-٣-٤باستثناء ما نّصت عليه الفقرة  ٢-١-٣-٤
 .٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل ١٠املادة معيَّنة برمز حاويات السوائب يف العمود 

 من قائمة البضائع اخلطرة ١٠برمز حاويات السوائب يف العمود عندما ال تكون املادة معيَّنة   ٣-١-٣-٤
وُيدرج االعتماد يف  . ميكن أن تصدر السلطة املختصة لبلد املنشأ اعتماداً مؤقتاً بشأن النقل  ، ٢-٣الواردة يف الفصل 

الظروف اليت تنقل مستندات الرسالة وحيتوي، كحّد أدىن، على املعلومات اليت تتوفر عادة يف توجيه حاويات السوائب و
 . وينبغي أن تشَرع السلطة املختصة باختاذ تدابري مناسبة إلدراج التعيني يف قائمة البضائع اخلطرة. املادة وفقها

ال يسمح بنقل املواد الصلبة اليت ميكن أن تصبح سائلة عند درجات حرارة يرجَّح أن تواجهها   ٤-١-٣-٤
 .أثناء النقل يف حاويات السوائب

تكون حاويات السوائب مانعة للتنخيل ومغلقة جيداً بشكل حيول دون حدوث أي تسّرب   ٥-١-٣-٤
 .للمحتوى يف ظروف النقل العادية نتيجة لتأثري االهتزاز، أو بفعل تغريات درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط

حنو يقلّل ما أمكن حتمَّل املواد الصلبة السائبة يف حاويات السوائب وتوّزع بشكل مستو على   ٦-١-٣-٤
 .من احلركة اليت ميكن أن تلحق ضرراً احلاوية أو تسّرب البضائع اخلطرة منها

 .تبقى أجهزة التنفيس نظيفة وقابلة للتشغيل  ٧-١-٣-٤

ال تتفاعل املواد الصلبة السائبة تفاعالً خطراً مع مادة حاوية السوائب واألطواق املانعة للتسّرب   ٨-١-٣-٤
السدودة للماء ومع الكسوات الواقية اليت ) املشمَّعة(جهيزات مبا فيها األغطية واألقمشة املقيَّدة والت) احلشايا(

وتبىن حاويات السوائب أو تكيَّف حبيث ال تتمكَّن . تكون على متاس مع احملتويات أو أن تضعفها بشكل خطري
 أجزاء من حاويات السوائب اليت ميكن أن البضائع من النفاذ بني أغطية األرضية اخلشبية أو تكون على تالمس مع

 .تتأثَّر باملواد أو ما يتخلّف عنها

ُتعاين كل حاوية سوائب وتنظَّف قبل تعبئتها وتقدميها للنقل وذلك لضمان خلّوها من أي  ٩-١-٣-٤
 :بقايا على السطح الداخلي أو السطح اخلارجي حلاوية السوائب ميكن أن
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 ادة املراد نقلها؛تسّبب تفاعالً خطراً مع امل - 
 تؤثر بشكل مؤذ يف سالمة بنية حاوية السوائب؛ أو  - 
 .تؤثّر يف قُدرات حاوية السوائب على حفظ البضائع اخلطرة - 

 .جيب احلرص على منع التصاق أي بقايا مواد خطرة باجلدار اخلارجي حلاويات السوائب أثناء النقل ١٠-١-٣-٤

ام إغالق واحد بشكل متسلسل، يغلق أوالً نظام اإلغالق األقرب إىل عندما يركَّب أكثر من نظ  ١١-١-٣-٤
 .املادة املراد نقلها قبل امللء

تعامل حاويات السوائب الفارغة اليت كانت حتتوي سابقاً على مادة خطرة بنفس الطريقة اليت   ١٢-١-٣-٤
 .ت تدابري كافية إلزالة أي خطرتتطلبها هذه اللوائح ملعاملة حاوية السوائب اململوءة، ما مل تكن قد اختذ

 بضائع سائبة عرضة ألن تسبِّب انفجاراً غبارياً أو إنتاج نقلإذا استخدمت حاويات السوائب ل  ١٣-١-٣-٤
تتخذ إجراءات الستبعاد أي مصدر لإلشعال واحلؤول دون حدوث ) على سبيل املثال، بعض النفايات(أجنرة هلوبة 

 .لء املادة املنقولة أو تفريغهاتفريغ كهربائي سكوين خطر أثناء م

املواد، كالنفايات، اليت ميكن أن تتفاعل الواحدة منها مع األخرى بشكل خطر، ومواد الرتب   ١٤-١-٣-٤
املختلفة والبضائع غري اخلاضعة هلذه اللوائح، اليت تكون عرضة ألن تتفاعل بشكل خطر مع بعضها البعض، ال 

 :التفاعالت اخلطرة هيو. ختلط معاً يف نفس حاوية السوائب

 أو انبعاث حرارة كبرية؛ أو/االحتراق و )أ(

 أو مسيَّة؛ أو/انبعاث غازات هلوبة و )ب(

 تكّون سوائل أكَّالة؛ أو )ج(

 .تكّون مواد غري ثابتة )د(

 ومن أن ، للتأكد من أهنا صاحلة من الناحية اإلنشائيةئهافحص حاوية السوائب بالعني قبل ملت ١٥-١-٣-٤
 ومن أن بطاناهتا الداخلية أو جتهيزاهتا ،ا الداخلية وسقفها وأرضياهتا خالية من أي نتوءات أو تلفجدراهن

احتجاز قدرهتا على املخصصة الحتجاز املواد خالية من الشقوق والتمزق أو أي عطب ميكن أن يعرِّض للخطر 
 أي عيوب رئيسية يف مكّوناهتا ية منخالويعين أهنا صاحلة من الناحية اإلنشائية أن حاوية السوائب . احلمولة

البنيوية، مثل سكك االنزالق اجلانبية العلوية والسفلية، وسكك االنزالق الطرفية العلوية والسفلية، وعتبة الباب 
وتشمل العيوب . وعارضة الدعم، وعارضات األرضية، ودعائم الزوايا، وقطع تركيب الزوايا يف حاوية الشحن

 : ما يليالرئيسية

ثنيات أو شدوخ أو كسور يف املكّونات اإلنشائية أو الداعمة ميكن أن تؤثر على سالمة  )أ(
 احلاوية؛ أو

مثل أداة الوصل (وجود أكثر من وصلة تراكبية واحدة أو وصلة تراكبية غري مناسبة  )ب(
 يف السكك الطرفية العلوية أو السفلية أو عارضات دعم الباب؛ أو) املراكبة
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 سكّة جانبية واحدة علوية أو سفلية؛ أو ة أدايت وصل تراكبيَّتني يف أيوجود أكثر من )ج(
  أداة وصل تراكبية يف عتبة الباب أو دعامة زاوية؛ أوةوجود أي

أو ملتوية أو مكسورة أو ) عالقة( معدنية للباب كصبة ملحقاتوجود مفصَّالت أو  )ه (
 مفقودة أو ال تعمل العتبار آخر؛ أو

 ادات مانعة للتسرب ال تقوم بعملها؛ أووجود حشيات وسد )و(

ول دون التراصف الصحيح ملعدات املناولة، أو تركيب حيأي تشّوه كبري يف الشكل العام  )ز(
 وتثبيت اهليكل أو املركبة، أو إدخال خاليا السفينة؛ أو

 أي تلف يف أربطة الرفع أو يف معامل السطح البيين ملعدات الرفع؛ أو )ح(

 .عدات اخلدمة أو التشغيلأي عطب يف م )ط(

 ٢-٦ و١-٥ و٣-٤ و٢-٤على البضائع السائبة من الشعب تنطبق أحكام إضافية  ٢-٣-٤
 ٨ و٧والرتبتني 

  ٢-٤الشعبة  البضائع السائبة من ١-٢-٣-٤

وتكون درجة حرارة االشتعال التلقائي . BK2)الرمز ( حاويات السوائب املغلقة إالتستخدم ال  
 .س°٥٥نقولة يف حاوية سوائب أكرب من للكتلة اإلمجالية امل

  ٣-٤البضائع السائبة من الشعبة  ٢-٢-٣-٤

تنقل هذه البضائع يف حاويات سوائب ). BK2الرمز (ال تستخدم إال حاويات السوائب املغلقة  
 .سدودة للماء

  ١-٥البضائع السائبة من الشعبة   ٣-٢-٣-٤

مس البضائع مع مادة اخلشب أو أية مادة تبىن حاويات السوائب أو تكيَّف بشكل مينع تال 
 .أخرى غري متوافقة

 ٢-٦النفايات السائبة من الشعبة  ٤-٢-٣-٤

 )جثث احليوانات فقط( ٢٩٠٠ و٢٨١٤  األمم املتحدةارقم (٢-٦النفايات السائبة من الشعبة  ١-٤-٢-٣-٤

خدام ، يسمح باست٢٩٠٠ و٢٨١٤  األمم املتحدةيالنفايات املدرجة حتت رقمنقل ل )أ(
 شريطة أال متأل حىت سعتها القصوى وذلك لتجّنب BK1مغطاة حاويات سوائب 
 ؛BK2 بسقف مغلقباستخدام حاويات سوائب أيضا يسمح . غطيةتالمس املواد مع األ

 للتسرب بالتصميم أو مانعة وفتحاهتا غطاةامل وبالسقف املغلق أتكون حاويات السوائب  )ب(
 بواسطة تركيب بطانة مناسبة؛
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 بدقة بواسطة ٢٩٠٠ و٢٨١٤  األمم املتحدةيتعاجل بضائع النفايات املدرجة حتت رقم )ج(
 لنقل؛على امادة مطّهرة مناسبة قبل التحميل السابق 

 املوجودة يف حاوية ٢٩٠٠ و٢٨١٤  األمم املتحدةيتغطّى النفايات املدرجة حتت رقم )د(
ماصَّة معاجلة بواسطة مادة بواسطة بطانة علوية إضافية مثقّلة مبادة غطاة سوائب م

 مطهرة مناسبة؛

املغطاة أو ذات السقف املغلق اليت جيب عدم إعادة استخدام حاويات السوائب   )ه(
 إال بعد أن ٢٩٠٠ و٢٨١٤  األمم املتحدةيلنقل النفايات املدرجة حتت رقماستخدمت 

 .يتّم تنظيفها وتطهريها جيداً

 )٣٢٩١رقم األمم املتحدة  (٢-٦النفايات السائبة من الشعبة  ٢-٤-٢-٣-٤

 ؛)BK2) (ذات السقف املغلق(ال يرخص إال باستخدام حاويات السوائب املغلقة  )أ(

وتكون . تكون حاويات السوائب املغلقة ووسائل فتحها مسيكة مبوجب تصميمها )ب(
اجلوانب الداخلية هلذه احلاويات غري مسامية وخالية من أي تشققات أو أية مسات ميكن 

  تتلف العبوات املوجودة بداخلها أو تعوق التطهري أو تسمح بتسرب غري مقصود؛أن

 بداخل حاوية السوائب املغلقة يف ٣٢٩١تعبأ النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة  )ج(
أكياس بالستيك مسيكة ملحومة خمتربة ومعتمدة من قبل األمم املتحدة مت اختبارها لنقل 

. ١-٣-١-٦ وعليها عالمات وفقا لألحكام املبينة يف `٢`وعة التعبئة املواد الصلبة من جمم
وتكون هذه األكياس البالستيكية قادرة على اجتياز اختبارات مقاومة التمزق 

تعيني مقاومة الصدمات بطريقة السقوط  "ISO 7765-1:1988والصدمات وفقا للمعيار 
 -البالستيك " ISO 6383-2:1983واملعيار " طرائق بئر الدرج: ١اجلزء : احلر ملقذوف

وال تقل ". طريقة إملندورف: ٢ اجلزء - تعيني مقاومة التمزق -الرقائق واأللواح 
 غم يف املستويني ٤٨٠ غم ومقاومته للتمزق عن ١٦٥مقاومة كل كيس للصدمات عن 

وال تزيد الكتلة الصافية لكل كيس بالستيكي . املتوازي واملتعامد بالنسبة لطول الكيس
  كغم؛ ٣٠ى عل

 كغم، ٣٠عندما ترخص السلطة املختصة بذلك، ميكن نقل السلع املفردة اليت تتجاوز  )د(
 من قبيل احلشايا امللوثة، بدون كيس بالستيكي؛

 اليت حتتوي سوائل يف أكياس ٣٢٩١تنقل النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة   )ه(
ص السائل بأكمله دون تسربه يف بالستيكية حتتوي مادة ماصة بكمي تكفي المتصا

 حاوية السوائب؛

 اليت حتتوي أدوات حادة إال ٣٢٩١ال تنقل النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة  )و(
يف عبوات جامدة من نوع خمترب ومعتمد من قبل األمم املتحدة وتفي بأحكام توجيه 

 ؛LP621 أو IBC620 أو P621التعبئة 

 أو IBC620 أو P621لعبوات اجلامدة املبينة يف توجيه التعبئة ميكن أيضا استخدام ا )ز(
LP621 .وتعزل النفايات اليت . وتؤمن بطريقة سليمة ملنع تلفها يف ظروف النقل العادية
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تنقل يف عبوات جامدة وأكياس بالستيكية معا يف عبوة سوائب مغلقة واحدة عن بعضها 
 حواجز أو فواصل جامدة مناسبة أو البعض بشكل مناسب، على سبيل املثال باستخدام

 شباك، أو تؤمن على حنو آخر لتجنب تلف العبوات أثناء ظروف النقل العادية؛

 املعبأة يف أكياس بالستيكية ٣٢٩١ال تكبس النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة  )ح(
 .يف حاوية سوائب مغلقة بطريقة جتعل األكياس غري مسيكة

ويف . ائب املغلقة من حيث التسرب أو االنسكاب بعد كل رحلةتفحص حاوية السو )ط(
 يف حاوية ٣٢٩١حالة تسرب أو انسكاب نفايات مدرجة حتت رقم األمم املتحدة 

السوائب املغلقة، فإنه ال يعاد استخدامها إال بعج تنظيفها متاما، وإذا لزم األمر تطهريها 
نقل بضائع أخرى مع نفايات رقم وال ت. وإزالة التلوث منها باستخدام مادة مناسبة

ويفحص أي من هذه النفايات .  خبالف النفايات الطبية والبيطرية٣٢٩١األمم املتحدة 
 .األخرى اليت تنقل يف نفس حاوية السوائب املغلقة لكشف أي تلوث ممكن

 ٧املواد السائبة من الرتبة  ٥-٢-٣-٤

 .٣-٢-٩-١-٤ غري املعّبأة، انظر املشعةلنقل املواد 

  ٨البضائع السائبة من الرتبة  ٦-٢-٣-٤

تنقل هذه البضائع يف حاويات سوائب  و). BK2الرمز  ( حاويـات السوائب املغلقة      إالتسـتخدم   ال   
 .حمكمة ضد تسرب املاء



 

 


