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 اجلزء السادس

اويات واحل،  اشـتراطات بـناء العـبوات     
والعبوات ،  )وساتاحل(الوسيطة للسوائب   

واحلاويات ،  ةـالنقالوالصهاريج  ،  الكبرية
، )ح م ع غ   (املـتعددة العناصر للغازات     

 ، واالختبارات اليت  ت السوائب وحاويـا 
                    ختضع هلا
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 ١-٦الفصل 

 اشتراطات بناء واختبار العبوات
 )٢-٦خبالف عبوات مواد الشعبة (

 عموميات ١-١-٦

 :ما يلينطبق اشتراطات هذا الفصل على ال ت ١-١-١-٦

الة الدولية للطاقة لوائح الوك  اليت حتتوي مواد مشعة وتفي بالشروط املبينة يفالطرود )أ(
 :باستثناء أنالذرية 

 تفي باشتراطات )خماطر إضافية(املواد املشعة اليت هلا خصائص خطرة أخرى  `١`
 ؛١٧٢احلكم اخلاص 

ميكن  (SCO) السطح امللوثة جسامواأل (LSA)املواد ذات النشاط النوعي املنخفض  `٢`
تستويف أيضاً األحكام  شريطة أن الالئحةنقلها يف عبوات معينة حمددة يف هذه 

 التكميلية املبّينة يف لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 
 ؛أوعية الضغط )ب(
  كغم؛٤٠٠كتلتها الصافية تجاوز  اليت تالطرود )ج(
 . لترا٤٥٠ً سعتها العبوات اليت تتجاوز )د(

ومراعاة . دامها حالياً على العبوات اجلاري استخ٤-١-٦تقوم اشتراطات العبوات املبّينة يف  ٢-١-١-٦
 ٤-١-٦ استخدام عبوات ذات مواصفات ختتلف عن املواصفات املوضحة يف جيوز ،للتقدم العلمي والتكنولوجي

 وقادرة على اجتياز ، ومقبولة لدى السلطات املختصة،شريطة أن تكون هذه العبوات فعالة بنفس القدر
ن قبول طرائق اختبار ختتلف عن الطرائق املبّينة يف وميك.  بنجاح٥-١-٦ و٣-١-١-٦االختبارات املوصوفة يف 

 . شريطة أن تكون مكافئة هلاهذه الالئحة

لنقل السوائل اختباراً مناسباً ملنع التسرب وتكون قادرة على الوفاء مبستوى  جتتاز أية عبوة ٣-١-١-٦
 :٣-٤-٥-١-٦االختبار املناسب املبّين يف 

 ل؛قبل استخدامها ألول مرة يف النق )أ( 
 .، قبل إعادة استخدامها يف النقل)بعد إعادة صنعها أو جتديدها )ب( 
 . العبواتوسائل إغالقوال يلزم يف هذا االختبار تثبيت  
وميكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة املركبة بدون العبوة اخلارجية بشرط أال تتأثر بذلك نتائج  

 .اجملمعةعبوات الداخلية يف العبوات وال يشترط إجراء هذا االختبار على ال. االختبار
وختترب يف إطار برنامج لضمان اجلودة يرضي السلطة ) جتديدها(تصنع العبوات ويتم تكييفها  ٤-١-١-٦

 .املختصة بغية تأمني استيفاء كل عبوة لالشتراطات الواردة يف هذا الفصل

ت اليت يتعني اتِّباعها مع وصف ها الحقاً معلومات عن اإلجراءاو العبوات وموزعو صانعيقدم ٥-١-١-٦
وأي مكونات أخرى الزمة لضمان قدرة )  الالزمةوسائل احلابسةمبا يف ذلك ال(ألنواع وسائل اإلغالق وأبعادها 

 . الواردة يف هذا الفصلنطبقةالطرود بشكلها املقدم للنقل على اجتياز اختبارات األداء امل
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 رموز الداللة على أنواع العبوات ٢-١-٦

 :يتكون الرمز مما يلي  ١-٢-١-٦

  اسطوانة، تنكة، إخل، يليه؛، مثالًيدل على نوع العبوة (3 ,2 ,1)رقم عريب  )أ(
مثل : حرف التيين أو حروف التينية كبرية، تبني طبيعة املادة اليت صنعت منها العبوة )ب(

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

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

 . يشري إىل العبوة اخلارجية ال يستخدم إال الرمز الذياجملّمعةيف حالة العبوات  ٣-٢-١-٦

 على عبوة إنقاذ وفقاً 'T' ويدل احلرف.  بعد رمز العبوة'W' أو 'V'أو ' T' قد يأيت احلرف الالتيين ٤-٢-١-٦
٧-١-٥-١-٦ يف لالشتراطات الواردة     على عبوة خاصة، وفقاً     'V'  احلرف ويدل. ١١-١-٥-١-٦ لالشتراطات الواردة يف     

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

 :تستخدم األرقام التالية للداللة على أنواع العبوات ٥-٢-١-٦

 اسطوانة -١ 
 )ل فيما بعديستكم( -٢ 
 تنكة -٣ 
 صندوق -٤ 
 كيس -٥ 
 عبوة مركبة -٦ 

 :تستخدم احلروف الالتينية الكبرية التالية لبيان أنواع مواد صنع العبوات ٦-٢-١-٦

 A  مجيع األنواع واملعاجلات السطحية(فوالذ( 
 B ومنيوملأ 
 C خشب طبيعي 
 D أبلكاش( خشب رقائقي( 
 F ُحبييب( خشب معاد التكوين( 
 G رتونك 
 H مادة بالستيكية 
 L نسيج 
 M ورق متعدد الطبقات 
 N  األلومنيوم وأخبالف الفوالذ (معدن( 
 P زجاج أو خزف أو فخار 

 واملادة ،يبّين اجلدول التايل الرموز اليت تستخدم لتحديد أنواع العبوات تبعاً لنوع العبوات ٧-٢-١-٦
 :لفقرات اليت ميكن الرجوع إليها لالطالع على االشتراطات املناسبةاملستخدمة يف صنعها وفئتها؛ وهي تشري أيضاً إىل ا
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 النوع املادة الرمز الفئة الفقرة

١-٤-١-٦ 
 1A1 ذات غطاء غري قابل للرتع

-------------------------------- 
 1A2 ذات غطاء قابل للرتع

Aاسطوانات-١  فوالذ  

٢-٤-١-٦ 
 1B1 ذات غطاء غري قابل للرتع

-------------------------------- 
 B2 ذات غطاء قابل للرتع

Bألومنيوم   

٥-٤-١-٦  1D Dأبلكاش(  خشب رقائقي(  
٧-٤-١-٦  1G Gكرتون   

٨-٤-١-٦ 
 1H1 ذات غطاء غري قابل للرتع

-------------------------------- 
 1H2 ذات غطاء قابل للرتع

Hبالستيك   

٣-٤-١-٦ 
 N1 ذات غطاء غري قابل للرتع

-------------------------------- 
 N2 ذات غطاء قابل للرتع

N معـدن، خبـالف الفوالذ 
 أو األلومنيوم

 

 يستكمل فيما( -٢
 )     بعد

٤-٤-١-٦ 
 3A1 ذات غطاء غري قابل للرتع

-------------------------------- 
 3A2 ذات غطاء قابل للرتع

Aتنكات-٣  فوالذ  

٤-٤-١-٦ 
 3B1 قابل للرتعذات غطاء غري 

-------------------------------- 
 3B2 ذات غطاء قابل للرتع

Bألومنيوم   

٨-٤-١-٦ 
 3H1 ذات غطاء غري قابل للرتع

-------------------------------- 
 3H2 ذات غطاء قابل للرتع

Hبالستيك   

١٤-٤-١-٦   4A Aصناديق-٤  فوالذ  
١٤-٤-١-٦   4B Bألومنيوم   

٩-٤-١-٦ 
 4C1 عادية

-------------------------------- 
 4C2 مانعة للتنخيلذات جدران 

Cخشب طبيعي   

١٠-٤-١-٦   4D Dأبلكاش(  خشب رقائقي(  
١١-٤-١-٦   4F Fُحبييب(  خشب معاد التكوين(  
١٢-٤-١-٦   4G Gكرتون   

١٣-٤-١-٦ 
 4H1 ممدد

-------------------------------- 
 4H2 جامد

Hالستيك ب  

١٦-٤-١-٦ 

 5H1 بدون بطانة أو طالء داخلي
-------------------------------- 

 5H2 مانعة للتنخيل
-------------------------------- 

 5H3 ال تتأثر باملاء

Hأكياس-٥  بالستيك منسوج  

١٧-٤-١-٦  5H4 Hرقائق البالستيك   

١٥-٤-١-٦ 

 5L1 بدون بطانة أو طالء داخلي
-------------------------------- 
 5L2 مانعة للتنخيل

-------------------------------- 
 5L3 ال تتأثر باملاء

L نسيج  

١٨-٤-١-٦ 
 5M1 متعددة الطبقات

-------------------------------- 
 5M2 متعددة الطبقات، ال تتأثر باملاء

Mورق   

 



 

-170- 

 النوع املادة الرمز الفئة الفقرة
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 
 
١٩-٤-١-٦ 

 6HA1 يف اسطوانة من الفوالذ
-------------------------------- 

 6HA2 يف صندوق من الفوالذ
-------------------------------- 

 6HB1 يف اسطوانة من األلومنيوم
-------------------------------- 

 6HB2 يف صندوق من األلومنيوم
-------------------------------- 

 6HC يف صندوق خشيب
-------------------------------- 

 6HD1 )األبلكاش(يف اسطوانة من اخلشب الرقائقي 
-------------------------------- 

 6HD2 )األبلكاش(يف صندوق من اخلشب الرقائقي 
-------------------------------- 

 6HG1 يف اسطوانة من الكرتون
-------------------------------- 

 6HG2 يف صندوق من الكرتون
-------------------------------- 

 6HH1 يف اسطوانة من البالستيك
-------------------------------- 

 6HH2 يف صندوق من البالستيك

Hواتـ عب-٦ ستيك  أوعية من البال 
 مركبة     

٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 
 
٢٠-٤-١-٦ 

 6PA1 يف اسطوانة من الفوالذ
-------------------------------- 

 6PA2 يف صندوق من الفوالذ
-------------------------------- 

 6PB1  اسطوانة من األلومنيوميف
-------------------------------- 

 6PB2 يف صندوق من األلومنيوم
-------------------------------- 

 6PC يف صندوق خشيب
-------------------------------- 

 6PD1 )األبلكاش(يف اسطوانة من اخلشب الرقائقي 
-------------------------------- 

 6PD2 لة من اخلوصيف س
-------------------------------- 

 6PG1 يف اسطوانة من الكرتون
-------------------------------- 

 6PG2 يف صندوق من الكرتون
-------------------------------- 

 6PH1 يف عبوات من البالستيك املمدد
-------------------------------- 

 6PH2  اجلامديف عبوات من البالستيك

P      وعـاء مـن الزجاج أو 
 زف أو الفخاراخل   

 

 وضع العالمات ٣-١-٦

ر تدل العالمات املوضوعة على أن العبوة اليت حتمل العالمة تنتمي إىل منوذج تصميمي اجتاز االختبا :١ملحوظة 
 فإن ،من هنا. استخدامهاهذا الفصل اليت تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باشتراطات  بنجاح، وأهنا تستويف التصميمي

الالئحة على  اجلزء الثالث من هذه وعموماً، ينص: د ذاهتا ال تؤكد بالضرورة إمكان استخدام العبوة ألية مادةحبالعالمة 
أو كتلتها، وأي اشتراطات خاصة أخرى  /، واحلد األقصى لسعتها و )اسطوانة من الفوالذ على سبيل املثال(نوع العبوة 
 .لكل مادة
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القصد من وضع العالمات هو مساعدة منتجي العبوات ومن يقومون بتجديدها واستخدامها  :٢ ملحوظة
استخدام عبوة جديدة، تكون العالمة األصلية وسيلة يستخدمها فيما يتعلق بو. ونقلها وكذلك السلطات التنظيمية

 . األداء اليت استوفيت اختباراشتراطاتاملنتج لتعيني نوع العبوة وبيان 

ال تقدم العالمات دائماً تفاصيل كاملة عن مستويات االختبار، إخل، وقد يتطلب األمر إيالء مزيد  :٣ ملحوظة
من االعتبار هلذه املستويات، وذلك مثالً عن طريق الرجوع إىل شهادة االختبار، أو تقارير االختبار، أو سجل العبوات 

لتعبئة مواد عينت هلا " Y"أو " X"استخدام عبوة حتمل عالمة  ميكن ،وعلى سبيل املثال. اليت اجتازت االختبارات بنجاح
، واليت يتم )١(ويف هذه احلالة حتدد القيمة القصوى املسموح هبا للكثافة النسبية. جمموعة تعبئة تقابل درجة خطر أقل

حسب االقتضاء،  ٥-١-٦وات املبينة يف ـار العبـات اختبـ املبّين يف اشتراط٢,٢٥ أو ١,٥حتديدها مبراعاة املعامل 
  ميكن استخدامها كعبوات جملموعة١,٢ املختربة لتحتوي منتجات ذات كثافة نسبية `١`جمموعة التعبئة أي أن عبوات 

 لتعبئة منتجات ذات كثافة نسبية` ٣` التعبئة جملموعة  أو كعبوات١,٨ لتعبئة منتجات ذات كثافة نسبية `٢`التعبئة 
 .ه العبوات جبميع املعايري الوظيفية للمنتجات ذات الكثافة النسبية األعلى، وذلك بالطبع شريطة أن تفي هذ٢,٧

 عالمات مستدمية ومقروءة وموضوعة الالئحةحتمل مجيع العبوات املخصصة لالستخدام وفقاً هلذه  ١-٣-١-٦
 كغم ٣٠إلمجالية ويف حالة العبوات اليت تتجاوز كتلتها ا. يف مكان وحبجم مناسبني للعبوة حبيث تسهل رؤية العالمات

 والرموز عن رقاموال يقل ارتفاع احلروف واأل.  على قمة العبوة أو على جانبهانسخ مكررة منهاتظهر العالمات أو 
وتكون ذات حجم .  كغم أو أقل٣٠ لتراً أو ٣٠ مم يف حالة العبوات اليت تبلغ ٦ ارتفاعها عن لال يق مم، ولكن ١٢

 . كغم أو أقل٥ لترات أو ٥مناسب يف حالة العبوات اليت تبلغ 

 :وتبني العالمات ما يلي

 رمز األمم املتحدة للعبوات  )أ( 

ذات الصلة شتراطات لالال يستخدم هذا الرمز لغرض آخر غري املصادقة على استيفاء العبوة  
" UN"ة، ميكن استخدام احلرفني الكبريين  اليت حتمل عالمات بارزحالة العبوات املعدنيةويف . الواردة يف هذا الفصل

 بديالً عن الرمز املوضح أعاله؛

 ؛٢-١-٦ا ورد يف وفق ملالرمز الذي يدل على نوع العبوة  )ب( 

 :جزأينرمز يتكون من  )ج( 

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

 X ٣` و`٢` و`١`ة جملموعات التعبئ` 
 Y  ٣` و`٢` التعبئةجملموعيت`  
 Z فقط؛`٣` جملموعة التعبئة  

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

وتذكر الكتلة اإلمجالية القصوى بالكيلوغرامات يف . ١,٢النسبية مل تتجاوز الكثافة 
 حالة العبوات املخصصة لتعبئة املواد الصلبة أو اليت حتتوي عبوات داخلية؛ 

u
n 
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  يدل،الذي يدل على أن العبوة لنقل مواد صلبة أو عبوات داخلية، أو" S"رف احلأما  )د(
ضغط على ة الحتواء السوائل،  املخصص) العبوات املشتركةغري(يف حالة العبوات 

 معرباً عنه بالكيلوباسكال ومقرباً حتمُّلهاالختبار اهلدرويل الذي ثبتت قدرة العبوة على 
  كيلوباسكال؛١٠إىل أقرب 

كما يبني بشكل مالئم شهر صنع العبوة . آخر رقمني من السنة اليت صنعت فيها العبوة  )ه(
كن بيان ذلك على العبوة يف مكان بعيد عن ومي. 3H و1Hيف حالة العبوات من النوعني 

 :ومن األشكال املالئمة يف هذا الصدد. بقية العالمات

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

 .املختصةلعبوة حتددها السلطة  لأخرىمتييز  عالمة ةاسم الصانع أو أي )ز(

، حتمل كل اسطوانة معدنية جديدة ١-٣-١-٦العالمات املستدمية الواردة يف باإلضافة إىل  ٢-٣-١-٦
لمعدن  ليةاإلمساكة على قاعها، مع بيان السم ) ه( إىل )أ(١-٣-١-٦ لتر العالمات املبينة يف ١٠٠تتجاوز سعتها 

بالنقش البارز على سبيل (، يف شكل ثابت )م م٠,١باملليمترات إىل أقرب (املستخدم يف جسمها على األقل 
 يةاإلمس ةكابني السمت اجلسم ةكالكل من غطائي اسطوانة معدنية أقل من مس يةإلمسا ةكاكون السمتوعندما . )املثال

 لـ، مث)ل املثالـنقش بارز على سبي(لكل من الغطاء العلوي واجلسم والقاع على القاع يف شكل ثابت 
للمعدن وفقا للمعيار املناسب للمنظمة  يةاإلمس ةكادد السمحتو. "١,٠-١,٠-٠,٩"أو " ١,٠-١,٢-١,٠"

 وال توضع العالمات املبينة يف. ة الفوالذـ يف حالISO 3574:1999ل ـالدولية للتوحيد القياسي، مث
 .٥-٣-١-٦ باستثناء ما هو منصوص عليه يف )بالنقش البارز مثال( يف شكل دائم )ز( و)و(١-٣-١-٦

 ١-٣-١-٦العالمات املبينة يف ، ٢-٣-١-٦حتمل كل عبوة، خبالف العبوات املشار إليها يف  ٣-٣-١-٦
 وتعترب.  الستخدامها من جديدديدبصورة دائمة، إذا كانت قابلة ألن جترى هلا عملية جت،  )ه( إىل )أ(من 

العبوات ويف حالة . )ارزكأن تكون منقوشة بالب( تتحمل عملية التجديد  قادرة على أن إذا كانتدائمةالعالمات 
 حمل العالمات الدائمة لتر، جيوز أن حتل هذه العالمات ١٠٠ سعتها تجاوزخالف االسطوانات املعدنية اليت ت

 .١-٣-١-٦  املناظرة املبينة يفالدائمة

يف حالة االسطوانات املعدنية املعاد صنعها ليس من الضروري أن تكون العالمات دائمة  ٤-٣-١-٦
حتمل كل و.  إذا مل يكن هناك تغيري يف نوع العبوة وال تغيري أو إزالة ملكونات هيكلية أصيلة)ارز مثالبالنقش الب(

 على )بالنقش البارز مثال( يف شكل دائم  )ه ( إىل)أ(١-٣-١-٦اسطوانة معدنية معاد صنعها العالمات املبينة يف 
 .الغطاء العلوي أو اجلانب
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 املصممة حبيث يعاد )مثل الفوالذ غري القابل للصدأ(نوعة من مواد االسطوانات املعدنية املص ٥-٣-١-٦
 .)بالنقش البارز مثال( يف شكل دائم )ز( و)و(١-٣-١-٦استخدامها تكرارا ميكن أن حتمل العالمات املبينة يف 

  على العبوات املصّنعة من مواد بالستيكية معاد صنعها كما ورد يف��RECتوضع العالمة  ٦-٣-١-٦
 .١-٣-١-٦ وتوضع هذه العالمة بقرب العالمة املذكورة يف .١-٢-١

فصل كل عنصر يف العالمات املطلوبة يف هذه يو .١-٣-١-٦توضع العالمات بالترتيب املبني يف  ٧-٣-١-٦
 مثالً بشرطة -، حسب االقتضاء، فصالً واضحاً ٨-٣-١-٦يف ) ي(إىل ) ح(الفقرات الفرعية، وكذلك يف الفقرات من  

 .١٠-٣-١-٦وترد أمثلة على ذلك يف .  أو مبسافة، حىت يتسىن متييزها بسهولة"/"مائلة 

 أجزاء العالمة بشكل صحيح عالمات إضافية جتيزها السلطة املختصة دون متييز ةوال حتول أي 
 .١-٣-١-٦ ل  وفقاً

 :تيب التايل بالتردائمةبعد جتديد عبوة ما، يتعني على من قام بتجديدها أن يضع عليها عالمات  ٨-٣-١-٦

اسم الدولة اليت مت فيها جتديد العبوة، ويعرب عنه بالعالمة املميزة للمركبات ذات احملرك يف      )ح(
 املرور الدويل؛

 أي متييز آخر للعبوة حتدده السلطة املختصة؛اسم جمدد العبوة أو  )ط(

على كل عبوة اجتازت بنجاح " L" ويضاف احلرف ؛"R"سنة التجديد؛ واحلرف  )ي(
 .٣-١-١-٦تبار منع التسرب املشار إليه يف اخ

 ظاهرة على الغطاء العلوي السطوانة )د ( إىل)أ(١-٣-١-٦إذا مل تعد العالمات املطلوبة يف  ٩-٣-١-٦
م، متبوعة مبا ورد يف دائشكل ب جيب أيضا على اجلهة اليت جددهتا أن تضعها ،معدنية أو على جانبها بعد جتديدها

 وال تشري هذه العالمات إىل قدرة أداء أكرب من تلك اليت اخترب من أجلها النوع .)ي( و)ط( و)ح(٨-٣-١-٦
 .التصميمي األصلي ووضعت عليه عالماهتا

 :NEW أمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة ١٠-٣-١-٦
  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦كما جاء يف   لصندوق جديد من الكرتون

 )ز(و) و(١-٣-١-٦كما جاء يف  
4G/Y145/S/02 

NL/VL823 

 

السطوانة فوالذية جديدة لتعبئة 
 السوائل

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦كما جاء يف  
 )ز(و) و(١-٣-١-٦كما جاء يف  

1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824 

 

السطوانة فوالذية جديدة لتعبئة 
 مواد صلبة أو عبوات داخلية

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦كما جاء يف  
 )ز(و) و(١-٣-١-٦كما جاء يف  

1A2/Y150/S/01 

NL/VL825 

 

ن البالستيك ـد مـدوق جديـلصن
 ذي مواصفات مكافئة

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦كما جاء يف  
 )ز(و) و(١-٣-١-٦كما جاء يف  

4HW/Y136/S/98 

NL/VL826 

 

السطوانة من الفوالذ أعيد صنعها 
 الحتواء سوائل

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦اء يف كما ج 
 )ز(و) و(١-٣-١-٦كما جاء يف  

1A2/Y/100/01 

USA/MM5 
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 :RECONDITIONED أمثلة لعالمات توضع على عبوات جمددة ١١-٣-١-٦

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦كما جاء يف   

 )ي(و) ط(و) ح(٨-٣-١-٦كما جاء يف  

1A1/Y1.4/150/97 

NL/RB/01 RL 

 

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦كما جاء يف   

 )ي(و) ط(و) ح(٨-٣-١-٦كما جاء يف  

1A2/Y150/S/99 

USA/RB/00 R 

 

 :SALVAGE مثال لعالمة توضع على عبوة إنقاذ ١٢-٣-١-٦

  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ(١-٣-١-٦كما جاء يف   

 )ز(و) و(١-٣-١-٦كما جاء يف  

1A2T/Y300/S/01 

USA/abc 

 

، ميكن أن ١٢-٣-١-٦ و١١-٣-١-٦ و١٠-٣-١-٦العالمات، املقدمة عنها أمثلة يف   :ملحوظة
 . على سطر واحد أو عدة أسطر بشرط التقيد بالتسلسل الصحيحتوضع

 اشتراطات تتعلق بالعبوات ٤-١-٦

 االسطوانات الفوالذية ١-٤-١-٦

  1A1 ذات الغطاء غري القابل للرتع 
  1A2 بل للرتعذات الغطاء القا 

تناسب ت ية كافةكاسمب من ألواح الفوالذ من نوع مناسب وواألغطيةيصنع جسم االسطوانة  ١-١-٤-١-٦
 .قصودمع سعة االسطوانة واالستخدام امل

وفقاً للمعيار " املناسبة"يف حالة االسطوانات املصنوعة من فوالذ كربوين، حتدد أنواع الفوالذ   :ملحوظة
خصائص  يصفيحة من فوالذ كربوين مدلفن على الساخـن ذ "ISO 3573:1999الدويل للتوحيد القياسي 

 مدلفنصفيحة من فوالذ كربوين  "ISO 3574:1999واملعيار الدويل للتوحيد القياسي . "قابل للسحبجتاريـة و
تها  سعال تتجاوزولالسطوانات املصنوعة من فوالذ كربوين اليت ". خصائص جتارية وقابل للسحب يعلى البارد ذ

، إضافة إىل املعايري املذكـورة آنفاً وفقاً للمعيار الدويل للتوحيـد "مناسبـة" لتر حتـدد أنواع فوالذ ١٠٠
فوالذ  "ISO 11950:1995واملعيار "  على البارددلفنصفيح إلكترولييت م "ISO 11949:1995القياسـي 

لوحة سوداء مدلفنة  "ISO 11951:1995عيار وامل" أكسيد الكروم/إلكترولييت مدلفن على البارد ومطلي بالكروم
على البارد بشكل ملفوف إلنتاج الصفيح اإللكترولييت املدلفن على البارد أو الفوالذ اإللكترولييت املدلفن على 

 ".البارد واملطلي

م وتدرز درزات اجلس.  لتراً من السائل٤٠تلحم درزات اجلسم يف االسطوانات اليت تتسع ألكثر من  ٢-١-٤-١-٦
 .لترا أو أقل من السائل ٤٠ل  ميكانيكيا أو تلحم يف حالة اسطوانات نقل املواد الصلبة أو اليت تتسع 

 .تدرز احلواف ميكانيكيا أو تلحم، وميكن تركيب حلقات تقوية منفصلة ٣-١-٤-١-٦

ددين  لتراً ما ال يقل عن طوقني مم٦٠ سعتها تجاوزبوجه عام، حيمل جسم االسطوانة اليت ت ٤-١-٤-١-٦
فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة تثبت جيداً على . للدحرجة أو على األقل طوقني مستقلني للدحرجة

 .وال تلحم أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط. اجلسم حبيث ال ميكن انزالقها
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 الغطاء غري القابل  االسطوانة ذاتءال يتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو غطا ٥-١-٤-١-٦
 أما االسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع ذي الغطاء القابل للرتع. سم ٧ )1A1(للرتع 
(1A2) . لتسرب يف ظروف ل ومانعة الفتحة يف جسم أو غطاء االسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة وسيلة إغالقوتصمم

 وسائل إحكام ةوتستخدم حلقات حشية أو أي.  ميكانيكياً أو تلحم يف مكاهناة اإلغالقوسيلوتدرز حافة . النقل العادية
 . حبكم تصميمهامانعة للتسرب ذاهتا وسائل اإلغالق ما مل تكن وسائل اإلغالقأخرى مع 

ستخدم وسائل إغالق االسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، تتصمم و ٦-١-٤-١-٦
 وسائل إحكام ةستخدم حلقات حشية أو أيتو.  يف ظروف النقل العاديةمانعة للتسربالسطوانات وحبيث تظل ا

 .أخرى مع مجيع أنواع األغطية اليت ترتع

 ولوازم التركيب ووسائل اإلغالق  واألغطيةإذا مل تكن املواد املستخدمة يف صنع األجسام ٧-١-٤-١-٦
سطوح الداخلية لالسطوانة بطالء واق مناسب أو تعاجل معاجلة متوافقة مع احملتويات املطلوب نقلها تغطى ال

 .وحيتفظ الطالء أو املعاجلة باخلواص الواقية يف ظروف النقل العادية. مناسبة

 . لترا٤٥٠ً :السعة القصوى لالسطوانة ٨-١-٤-١-٦

 . كغم٤٠٠ : الكتلة الصافية القصوى ٩-١-٤-١-٦

 وماالسطوانات املصنوعة من األلومني ٢-٤-١-٦

  1B1 ذات غطاء غري قابل للرتع 
  1B2 ذات غطاء قابل للرتع. 

أو من سبيكة  يف املائة ٩٩يصنع جسم االسطوانة والغطاءان من ألومنيوم ال تقل درجة نقاوته عن  ١-٢-٤-١-٦
 .املقصودلسعة االسطوانة واالستخدام تبعا  ية كافةكاومسمناسب وتكون مادة الصنع من نوع . ألومنيوم

 . درزات احلواف، إن وجدت، حبلقات تقوية منفصلةىوتقو. لحم مجيع الدرزاتت ٢-٢-٤-١-٦

 لتراً ما ال يقل عن طوقني ممددين ٦٠ سعتها تتجاوز حيمل جسم االسطوانة اليت ،بوجه عام ٣-٢-٤-١-٦
على فإذا كانت هنا أطواق مستقلة للدحرجة، تثبت جيدا . للدحرجة أو على األقل طوقني مستقلني للدحرجة

 .وال تلحم أطواق الدحرجة بطريق اللحام بالنقط. اجلسم حبيث ال ميكن انزالقها

 االسطوانة ذات الغطاء غري غطاءيال يتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو  ٤-٢-٤-١-٦
لنوع ذي الغطاء أما االسطوانات ذات الفتحات اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من ا. سم ٧ )1B1(القابل للرتع 
ومانعة  الفتحة يف جسم أو غطاء االسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة وسيلة إغالقصمم تو. )1B2( القابل للرتع

مانعة  يف مكاهنا حبيث يوفر اللحام درزة وسائل اإلغالقوتلحم حواف .  يف ظروف النقل العاديةللتسرب
 وسائل اإلغالق ما مل تكن وسائل اإلغالقى مع وتستخدم حلقات حشية أو أية وسائل إحكام أخر. للتسرب

 . حبكم تصميمهامانعة للتسربذاهتا 

ستخدم وسائل إغالق االسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، تتصمم و ٥-٢-٤-١-٦
ام  وسائل إحكةستخدم حلقات حشية أو أيتو.  يف ظروف النقل العاديةمانعة للتسربوحبيث تظل االسطوانات 

 .أخرى مع مجيع أنواع األغطية اليت ترتع
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 . لترا٤٥٠ً :السعة القصوى لالسطوانة ٦-٢-٤-١-٦

 . كغم٤٠٠ :الكتلة الصافية القصوى ٧-٢-٤-١-٦

 االسطوانات املصنوعة من معدن غري الفوالذ أو األلومنيوم ٣-٤-١-٦

  1N1 ذات غطاء غري قابل للرتع 
  1N2 ذات غطاء قابل للرتع. 

وتكون . يصنع اجلسم والغطاءان من املعدن أو من سبيكة معدنية غري الفوالذ أو األلومنيوم ١-٣-٤-١-٦
 .تناسب مع سعة االسطوانة واالستخدام املقصودت ية كافةكااملادة من نوع مناسب ومس

وجتمع مجيع الدرزات، إن        .  درزات احلواف، إن وجدت، وذلك باستخدام حلقات تقوية مستقلة               ىتقو  ٢-٣-٤-١-٦
 .وفقاً آلخر التطورات التقنية املتعلقة باملعدن أو سبيكة املعدن املستخدمني                     ) عن طريق اللحام وما إليه      (وجدت،  

 لتراً ما ال يقل عن طوقني ممددين ٦٠ سعتها تجاوزبوجه عام، حيمل جسم االسطوانة اليت ت ٣-٣-٤-١-٦
أطواق مستقلة للدحرجة تثبت جيداً على فإذا كانت هناك . للدحرجة أو على األقل طوقني مستقلني للدحرجة

 . وال تلحم أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط. اجلسم حبيث ال ميكن انزالقها

ال يـتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو غطاء االسطوانة ذات الغطاء غري                 ٤-٣-٤-١-٦
الغطاء  ذي اليت يتجاوز قطرها ذلك فتعترب من النوع      أما االسطوانات ذات الفتحات     .  سم ٧ )1N1(القابل للرتع   
وتصمم وسيلة إغالق الفتحة يف جسم أو غطاء االسطوانة حبيث تظل العبوة حمكمة ومانعة              . )1N2(القابل للرتع   

وتلحم حافة وسيلة اإلغالق يف مكاهنا وفقاً آلخر التطورات التقنية يف املعدن أو . للتسرب يف ظروف النقل العادية
وتستخدم حلقات حشية أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما مل تكن              . كة املعدن املستخدمني  سبي

 .وسائل اإلغالق ذاهتا مانعة للتسرب حبكم تصميمها

ستخدم وسائل إغالق االسطوانات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل حمكمة، تتصمم و ٥-٣-٤-١-٦
 وسائل إحكام ةستخدم حلقات حشية أو أيتو. تسرب يف ظروف النقل العاديةوحبيث تظل االسطوانات مانعة لل

 .أخرى مع مجيع أنواع األغطية اليت ترتع

 . لترا٤٥٠ً :السعة القصوى لالسطوانة ٦-٣-٤-١-٦

 . كغم٤٠٠ :الكتلة الصافية القصوى ٧-٣-٤-١-٦

 تنكات الفوالذ أو األلومنيوم ٤-٤-١-٦

  3A1  ،لرتعغطاء غري قابل لبفوالذ 
  3A2  ،غطاء قابل للرتعبفوالذ 
  3B1  ،غطاء غري قابل للرتعبألومنيوم 
  3B2  ،غطاء قابل للرتعبألومنيوم. 

من على األقل أو  يف املائة ٩٩يصنع اجلسم والغطاءان من ألواح الفوالذ أو األلومنيوم بدرجة نقاوة   ١-٤-٤-١-٦
 .املقصود يتناسبان مع سعة التنكة واالستخدام ية كافةكاب ومسوتكون املادة من نوع مناس. سبيكة ألومنيوم قاعدية
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وتلحم درزات التنكات الفوالذية . تدرز ميكانيكياً أو تلحم حواف التنكات الفوالذية ٢-٤-٤-١-٦
وتدرز ميكانيكياً أو تلحم درزات التنكات الفوالذية املخصصة .  لتراً من السوائل٤٠املخصصة الحتواء أكثر من 

 درزات احلواف، ىوتقو. لحم مجيع الدرزاتتأما يف التنكات األلومنيومية ف.  لتراً أو أقل من السوائل٤٠الحتواء 
 .إن وجدت باستخدام حلقة تقوية مستقلة

وتعترب التنكات ذات الفتحات األكرب من . سم ٧) 3B1 و3A1(ال يتجاوز قطر فتحة التنكة  ٣-٤-٤-١-٦
 ومانعة للتسرب الفتحات حبيث تظل حمكمة وسائل إغالقوتصمم . )3B2و 3A2(النوع ذي الغطاء القابل للرتع 

 ما مل تكن وسائل اإلغالقوتستخدم حلقات حشية أو أية وسائل إحكام أخرى مع . يف ظروف النقل العادية
 . حبكم تصميمهامانعة للتسّرب وسائل اإلغالق

 ولوازم التركيب وسائل إغالقها وطيتهاوأغإذا مل تكن املواد املستخدمة يف صنع جسم التنكة  ٤-٤-٤-١-٦
وحيتفظ . متوافقة مع احملتويات املطلوب نقلها تغطى األسطح الداخلية بطالء واق مناسب أو تعاجل معاجلة مناسبة

 .الطالء أو املعاجلة باخلواص الواقية يف ظروف النقل العادية

 . لترا٦٠ً  :السعة القصوى للتنكة ٥-٤-٤-١-٦

 . كغم١٢٠ : الصافية القصوىالكتلة  ٦-٤-٤-١-٦

 )األبلكاش(االسطوانة املصنوعة من اخلشب الرقائقي  ٥-٤-١-٦

  1D 

 بلغ من اجلفاف ما يسمح بتداوله جتارياً، وخالياً من التجفيفيكون اخلشب املستخدم جيد  ١-٥-٤-١-٦
اد أخرى غري اخلشب ويف حالة استخدام مو. املقصودةألغراض لأي عيوب ميكن أن تقلل من كفاءة االسطوانة 

 .يف صنع األغطية، تكون نوعيتها معادلة للخشب الرقائقي) األبلكاش(الرقائقي 

ال يقل عن طبقتني لصنع اجلسم، وال يقل عن ثالث طبقات لصنع ) أبلكاش( ستخدم خشب رقائقيي ٢-٥-٤-١-٦
 .، ويكون اجتاه كرتون الطبقات متعامداًالغطاءين، وتكون الطبقات شديدة االلتصاق ببعضها مبادة الصقة ال تتأثر باملاء

 .قصودسعة االسطوانة واالستخدام امل         ل االئم م صالهتا ي االسطوانة وو   ء يكون تصميم جسم وغطا      ٣-٥-٤-١-٦

 مادة معادلة أخرى ة أو أي)كرافت( ىقوم تبطن األغطية بورق ، دقائق احملتوياتتنخيلملنع  ٤-٥-٤-١-٦
 . اخلارج بطول حميط الغطاءتثبت بإحكام على الغطاء ومتتد إىل

 . لترا٢٥٠ً :السعة القصوى لالسطوانة ٥-٥-٤-١-٦

 . كغم٤٠٠ :الكتلة الصافية القصوى ٦-٥-٤-١-٦

 )حذفت( ٦-٤-١-٦

 صنوعة من الكرتوناالسطوانات امل ٧-٤-١-٦

  1G 

ملصقة أو ، )غري املموج(يتكون جسم االسطوانة من عدة طبقات من الورق الثقيل أو الكرتون  ١-٧-٤-١-٦
مصفحة معاً بشكل جيد، وقد حتتوي طبقة واقية أو أكثر من القار أو ورق الكرافت املعاجل بالشمع أو رقائق 

 .معدنية أو مادة بالستيكية، إخل
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، )األبلكاش( أو الكرتون، أو املعدن، أو اخلشب الرقائقي ،تصنع األغطية من اخلشب الطبيعي ٢-٧-٤-١-٦
اسبة أخرى، وقد حتتوي طبقة واقية أو أكثر من القار أو ورق الكرافت املعاجل بالشمع أو أو البالستيك، أو مادة من

 .رقائق معدنية أو مادة بالستيكية، إخل

 .املقصود مع سعة االسطوانة واستخدامها ووصالهتا االسطوانة وأغطيةيتناسب تصميم جسم  ٣-٧-٤-١-٦

 .ة كافية حبيث ال تنفصل طبقاهتا يف ظروف النقل العادية   تكون العبوة اجملمعة مقاومة للماء بدرج     ٤-٧-٤-١-٦

 . لترا٤٥٠ً :السعة القصوى لالسطوانة ٥-٧-٤-١-٦

 .كغم ٤٠٠ :الكتلة الصافية القصوى ٦-٧-٤-١-٦

 االسطوانات والتنكات املصنوعة من البالستيك ٨-٤-١-٦

  1H1  غطاء غري قابل للرتعباسطوانة 
  1H2  غطاء قابل للرتعباسطوانة 
  3H1 غطاء غري قابل للرتعتنكة ب 
  3H2 غطاء قابل للرتعبة تنك. 

تصنع العبوة من مادة بالستيكية مناسبة وتكون ذات قوة كافية تتناسب مع سعتها واستخدامها  ١-٨-٤-١-٦
ها  أية مادة سبق استخدامم، ال تستخد١-٢-١وباستثناء املواد البالستيكية املعاد تدويرها كما ورد يف . املقصود

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

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

وحيثما استخدم أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غري تلك املستخدمة يف صناعة النموذج   . طوال عمر العبوة 
أو إذا  يف املائة ٢حملتوى الوزين ألسود الكربون ال يتجاوز التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان ا

 . وليس هناك حد حملتوى مثبطات األشعة فوق البنفسجية يف املائة؛٣كان احملتوى الوزين للصبغة ال يتجاوز 

ميكن أن يتضمن تركيب املادة البالستيكية مضافات أخرى ألغراض غري الوقاية من األشعة  ٣-٨-٤-١-٦
 اخلواص الكيميائية والفيزيائية للمادة اليت صنعت يفية، شريطة أال تؤثر هذه املضافات تأثريا ضارا فوق البنفسج
 .ويف هذه احلالة ميكن االستغناء عن إعادة االختبار. منها العبوة

، على أن املقصود مع سعتها واستخدامها ةكون مساكة جدار العبوة يف مجيع نقاطها متناسبت ٤-٨-٤-١-٦
 .االعتبار اإلجهادات اليت ميكن أن تتعرض هلا كل نقطةتؤخذ يف 

 االسطوانة ذات الغطاء غري أغطيةال يتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف جسم أو  ٥-٨-٤-١-٦
أما االسطوانات والتنكات ذات . سم ٧ )3H1(  أو يف التنكة ذات الغطاء غري القابل للرتع)1H1(القابل للرتع 
 يف جسم وسائل إغالق الفتحاتوتصمم . )3H2 و1H2(كرب فتعترب من النوع ذي الغطاء القابل للرتع الفتحات األ

وتستخدم حلقات .  يف ظروف النقل العاديةومانعة للتسربغطاء االسطوانة أو التنكة حبيث تظل العبوة حمكمة أو 
 . حبكم تصميمهامانعة للتسرب ذاهتا قوسائل اإلغال ما مل تكن وسائل اإلغالق وسائل إحكام أخرى مع ةحشية أو أي
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ستخدام وسائل إغالق االسطوانات والتنكات ذات األغطية القابلة للرتع حبيث تظل تتصمم و ٦-٨-٤-١-٦
وتستخدم حلقات حشية مع مجيع األغطية القابلة للرتع ما مل .  يف ظروف النقل العاديةومانعة للتسربالعبوات حمكمة 

 .على النحو الواجب عندما يثبت الغطاء القابل للرتع مانعة للتسربالتنكة حبيث جيعلها يكن تصميم االسطوانة أو 

 لتراً ٤٥٠:   1H2و 1H1 :السعة القصوى لالسطوانة والتنكة ٧-٨-٤-١-٦
  3H1 3وH2    :لتراً ٦٠. 

 كغم ٤٠٠:   1H2و 1H1 :الكتلة الصافية القصوى ٨-٨-٤-١-٦
   3H1 3وH2   :كغم ١٢٠. 

 لصناديق املصنوعة من اخلشب الطبيعيا ٩-٤-١-٦

  4C1 عادية 
  4C2  مانعة للتنخيلذات جدران 

يكون اخلشب املستخدم جيد التجفيف صاحلا للتداول التجاري وخاليا من العيوب اليت تقلل  ١-٩-٤-١-٦
صندوق وتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة ال. بدرجة كبرية من قوة أي جزء من الصندوق

مقاوم للماء مثل ألواح اخلشب ) ُحبييب( وميكن صنع الغطاء والقاع من خشب معاد التكوين. املقصودواالستخدام 
 .املضغوط أو اخلشب احلبييب أو أي نوع مناسب آخر

ويلزم تفادي مسمرة . تكون األربطة مقاومة لالهتزاز الذي تتعرض له يف ظروف النقل العادية ٢-٩-٤-١-٦
وضع الوصالت املرجح أن تتعرض إلجهاد كبري باستخدام مسامري تو. رتون كلما كان ذلك ممكنا عملياهناية الك

 .برمشة أو باستخدام مسامري برمشة أو حلقية أو أربطة أخرى مكافئة

. يتكون كل جزء من قطعة واحدة أو يكون معادالً لقطعة واحدة: 4C2الصناديق من النوع  ٣-٩-٤-١-٦
وصلة ليندرمان، وصلة : عادلة لقطعة واحدة عند استخدام إحدى الطرائق التالية للتجميع باللصقوتعترب األجزاء م

لسان، وصلة متراكبة أو وصلة افتراز، أو وصلة متناكبة مع وجود قطعتني رابطتني على األقل من معدن حّز و
 .مموج عند كل وصلة

 . كغم٤٠٠ :الكتلة الصافية القصوى ٤-٩-٤-١-٦

 )األبلكاش(ناديق املصنوعة من اخلشب الرقائقي الص ١٠-٤-١-٦

  4D 

املستخدم ثالثي الطبقات على األقل ويصنع من قشرة ) األبلكاش(يكون اخلشب الرقائقي  ١-١٠-٤-١-٦
حة أو منشورة، وخالية من العيوب اليت جيدة التجفيف صاحلة للتداول التجاري مقطوعة مبقطع دوار، أو مشّر

وتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصندوق . رية من قوة الصندوقميكن أن تقلل بدرجة كب
وميكن استخدام مواد أخرى . ويلزم لصق الطبقات املتجاورة مبادة الصقة مقاومة للماء. املقصودواستخدامه 

دا باملسامري يف قوائم يف صنع الصناديق، وتكون الصناديق مثبتة جي) األبلكاش(مناسبة إىل جانب اخلشب الرقائقي 
 .أو أطراف ركنية أو جتمع بوسائل مماثلة من حيث الكفاءة

 . كغم٤٠٠: الكتلة الصافية القصوى ٢-١٠-٤-١-٦
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 )ُحبييب( الصناديق املصنوعة من خشب معاد التكوين ١١-٤-١-٦

 4F 

واح اخلشب مقاوم للماء مثل أل) ُحبييب( تصنع جدران الصناديق من خشب معاد التكوين ١-١١-٤-١-٦
وتتناسب قوة املادة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة . املضغوط أو اخلشب احلبييب أو أي نوع مناسب آخر

 .املقصودالصناديق واستخدامها 

 .ميكن صنع أجزاء الصندوق األخرى من مادة مناسبة أخرى ٢-١١-٤-١-٦

 .بةجتمع الصناديق بشكل متني باستخدام وسائل تثبيت مناس ٣-١١-٤-١-٦

 . كغم٤٠٠: الكتلة الصافية القصوى ٤-١١-٤-١-٦

 الصناديق املصنوعة من الكرتون   ١٢-٤-١-٦

 4G 

من طبقة واحدة أو (كرتون قوية من نوع جيد، صلبة أو مموجة من اجلانبني ألواح تستخدم  ١-١٢-٤-١-٦
اخلارجي للماء حبيث ال وتكون مقاومة السطح . املقصود، تناسب سعة الصندوق واالستخدام )متعددة الطبقات

 دقيقة لتعيني درجة امتصاص ٣٠ ملدة )Cobb(، عند إجراء اختبار كوب ٢م/ غم١٥٥تتجاوز الزيادة يف الكتلة 
 وتتوافر هلا صفات الثين الصحيحة، حبيث يكون باإلمكان قطع أو تغضني الكرتون ).ISO 535:1991انظر (املاء 

بالتجميع دون حدوث صدوع أو كسور سطحية أو ثنيات غري دون أن ختدش، وإجراء شعوب هبا مبا يسمح 
 .وتكون خدد األلواح املموجة جيدة اللصق بتلبيساهتا. مطلوبة

ميكن أن يكون ألطراف الصندوق إطار خشيب أو تصنع بأكملها من اخلشب أو مادة مناسبة  ٢-١٢-٤-١-٦
 .اسبة أخرىوميكن استخدام عوارض للتقوية مصنوعة من اخلشب أو مادة من. أخرى

 الصنع يف جسم الصناديق، وحتضن وتلصق أو حتضن وتدرز وصالتيلزم وضع شريط على  ٣-١٢-٤-١-٦
 . احملضنة بقدر مناسبالوصالتوتتراكب . بدبابيس معدنية

 .حيثما يتم إغالق الصندوق باللصق أو اللف بشريط يلزم استخدام شريط الصق مقاوم للماء ٤-١٢-٤-١-٦

 . مكانا مالئما للمحتوياتتوفّرلصناديق حبيث تصمم ا ٥-١٢-٤-١-٦

 . كغم٤٠٠: الكتلة الصافية القصوى ٦-١٢-٤-١-٦

 الصناديق املصنوعة من البالستيك ١٣-٤-١-٦

 4H1 من البالستيك املمدد 
 4H2 من البالستيك اجلامد. 

ه واالستخدام ه قوة كافية تبعا لسعتـيصنع الصندوق من مادة بالستيكية مناسبة، وتكون ل ١-١٣-٤-١-٦
ويكون الصندوق مقاوما للتقادم بدرجة كافية ومقاوما لالحنالل الذي قد تسببه املادة املعبأة أو األشعة . املقصود

 .فوق البنفسجية
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يتضمن الصندوق املصنوع من البالستيك املمدد جزأين مصنوعني من مادة بالستيكية ممددة  ٢-١٣-٤-١-٦
القاع واجلزء ويصمم . ات الداخلية، وجزء علوي يغطي القاع ويتواشج معهقاع به جتاويف لوضع العبو: مشكلة
 أي عبوات داخلية مع سدادة إغالقوال تتالمس .  حبيث توضع العبوات الداخلية يف الصندوق بإحكامالعلوي

 .السطح الداخلي لغطاء هذا الصندوق

 بشريط الصق له قوة شد كافية ملنع يغلق الصندوق املصنوع من البالستيك املمدد قبل إرساله ٣-١٣-٤-١-٦
ويكون الشريط الالصق مقاوما للظروف اجلوية وتتوافق مادة اللصق فيه مع مادة البالستيك . انفتاح الصندوق

 .كفاءةوميكن استخدام وسائل إغالق أخرى مماثلة يف ال. املمدد اليت صنع منها الصندوق

ستيك اجلامد، ميكن توفري الوقاية من األشعة فوق يف حالة الصناديق املصنوعة من البال ٤-١٣-٤-١-٦
ويتعني أن . البنفسجية، إذا تطلب األمر ذلك، بإضافة أسود الكربون أو أي صبغات أو مثبطات مناسبة أخرى

ويف حالة استخدام أسود الكربون .  طوال عمر الصندوقكفاءهتاتتوافق هذه املضافات مع احملتويات وأن حتتفظ ب
بطات غري تلك اليت استخدمت يف صنع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة أو صبغات أو مث

اوز النسبة الوزنية ـ، أو إذا مل تتج يف املائة!٢االختبار إذا مل تتجاوز النسبة الوزنية ألسود الكربون يف البالستيك 
 .بنفسجية وليس هناك حدود لنسبة مثبطات األشعة فوق ال يف املائة،٣للصبغة 

مضافات ألغراض أخرى غري الوقاية من األشعة فوق  ميكن أن حتتوي املادة البالستيكية ٥-١٣-٤-١-٦
 اخلواص الكيميائية أو الفيزيائية للمادة اليت صنع منها يفالبنفسجية، شريطة أال تؤثر هذه املضافات تأثريا ضارا 

 .ختبارويف هذه احلاالت ميكن االستغناء عن إعادة اال. الصندوق

تزود الصناديق املصنوعة من البالستيك اجلامد بوسائل إغالق مصنوعة من مادة مناسبة ذات  ٦-١٣-٤-١-٦
 .قوة كافية ومصممة حبيث متنع انفتاح الصندوق عن غري قصد

 .كغم ٦٠: 4H1  :الكتلة الصافية القصوى ٧-١٣-٤-١-٦
     4H2 :كغم٤٠٠ . 

 والذ أو األلومنيومالصناديق املصنوعة من الف  ١٤-٤-١-٦

 4A فوالذ 
 4B ألومنيوم. 

 .واستخدامه املقصودتتناسب قوة املعدن وبناء الصندوق مع سعته  ١-١٤-٤-١-٦

 بقطع حشو من الكرتون أو اللباد، حسب احلالة، أو تبطن بغالف أو طالء تبطن الصناديق ٢-١٤-٤-١-٦
ني من املعدن املدروز، يلزم اختاذ الالزم ملنع دخول فإذا كان الغالف الداخلي من طبقت. داخلي من مادة مناسبة

 .املواد، وال سيما املتفجرات، بني ثنايا الدرز

 . وحتتفظ بثباهتا يف ظروف النقل العادية؛ من أي نوع مناسبوسائل اإلغالقميكن أن تكون  ٣-١٤-٤-١-٦

 . كغم٤٠٠: الكتلة الصافية القصوى ٤-١٤-٤-١-٦

 ة من النسيجاألكياس املصنوع  ١٥-٤-١-٦

 5L1 بدون بطانة أو طالء داخلي 
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 5L2 مانعة للتنخيل 
 5L3 مقاومة للماء. 

وتتناسب قوة النسيج وبناء الكيس مع سعة الكيس . يكون النسيج املستخدم من نوعية جيدة ١-١٥-٤-١-٦
 .قصودواستخدامه امل

 نفاذ الدقائق ضديكون منيعاً يصنع الكيس حبيث : 5L2 )املصمتة(املانعة للتنخيل األكياس  ٢-١٥-٤-١-٦
 :باستخدام ما يلي على سبيل املثال

  أولصق ورق على السطح الداخلي للكيس بواسطة الصق مقاوم للماء مثل القار؛ )أ(

  أولصق طبقة رقيقة من البالستيك على السطح الداخلي للكيس؛ )ب(

 .بطانة أو أكثر من الورق أو البالستيك )ج(

نع دخول الرطوبة عن طريق جعل الكيس غري منفذ للماء مي: 5L3لماء ل ملقاومةااألكياس  ٣-١٥-٤-١-٦
 :باستخدام ما يلي على سبيل املثال

ورق كرافت معاجل : على سبيل املثال(بطانة داخلية منفصلة من ورق مقاوم للماء  )أ(
  أو؛)البالستيكبطبقة من  أو ورق معاجل بالقار، أو ورق كرافت مغطى ،بالشمع

  أوبقة رقيقة من البالستيك تلصق على سطح الكيس الداخلي؛ط )ب(

 .بطانة أو أكثر من البالستيك )ج(

 . كغم٥٠: الكتلة الصافية القصوى ٤-١٥-٤-١-٦

 األكياس املصنوعة من البالستيك املنسوج ١٦-٤-١-٦
 5H1 بدون بطانة داخلية أو طالء 
 5H2 مانعة للتنخيل 
 5H3 مقاومة للماء. 

وتتناسب . صنع األكياس من شرائط ممددة أو فتائل وحيدة اخليط من مادة بالستيكية مناسبةت ١-١٦-٤-١-٦
 .قصودقوة املادة املستخدمة وبناء الكيس مع سعة الكيس واستخدامه امل

إذا كان القماش منسوجاً نسجاً مسطحاً، تصنع األكياس باخلياطة أو بطريقة أخرى تضمن  ٢-١٦-٤-١-٦
وإذا كان القماش منسوجاً نسجاً أنبوبياً، يغلق الكيس باخلياطة أو النسج أو أي . انبنيإغالق القاع وأحد اجل

 .طريقة غلق أخرى توفر قوة مماثلة

حدى استخدام إ ب)مصمتة(مانعة للتنخيل جيب جعل األكياس : 5H2 املانعة للتنخيلاألكياس  ٣-١٦-٤-١-٦
 :الوسائل التالية على سبيل املثال

  أوالورق أو البالستيك الرقيق على السطح الداخلي للكيس؛لصق طبقة من  )أ(
 .وضع بطانة منفصلة أو أكثر من الورق أو من البالستيك )ب(
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باستخدام ملنع دخول الرطوبة يلزم جعل الكيس غري منفذ للماء : 5H3األكياس املقاومة للماء  ٤-١٦-٤-١-٦
 :إحدى الوسائل التالية على سبيل املثال

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

 و طبقة رقيقة من البالستيك تلصق على السطح الداخلي أو اخلارجي للكيس؛أ )ب(

 .أو بطانة أو أكثر من البالستيك )ج(

 . كغم٥٠: كتلة الصافية القصوىال ٥-١٦-٤-١-٦

 األكياس املصنوعة من رقائق البالستيك  ١٧-٤-١-٦

 5H4 

وتتناسب قوة املادة املستخدمة وبناء الكيس مع . صنع األكياس من مادة بالستيكية مناسبةت ١-١٧-٤-١-٦
اليت ميكن أن للضغط والصدمات الوصالت ووسائل اإلغالق ويتعني أن تصمد . واستخدامه املقصودسعة الكيس 

 .تتعرض هلا األكياس يف ظروف النقل العادية

 . كغم٥٠: الكتلة الصافية القصوى ٢-١٧-٤-١-٦

 األكياس املصنوعة من الورق ١٨-٤-١-٦

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

، وجيوز أن ات على األقلتصنع األكياس من ورق كرافت مناسب أو من ورق مماثل من ثالث طبق ١-١٨-٤-١-٦
 وتتناسب قوة الورق وبناء األكياس .تكون الطبقة املتوسطة من قماش نسيج ملتحم بشكل لصيق بالطبقة الورقية اخلارجية

 .مانعة للتنخيلوتكون مواضع الربط والغلق  . الكيس واستخدامه املقصودمع سعة 

لزم جعل األكياس املكونة من أربع طبقات أو أكثر  ملنع دخول الرطوبة، ي: 5M2األكياس من النوع  ٢-١٨-٤-١-٦
استخدام حاجز مقاوم للماء بغري منفذة للماء إما باستخدام طبقة مقاومة للماء كواحدة من الطبقتني اخلارجيتني أو   

فذة للماء مصنوع من مادة واقية مناسبة بني الطبقتني اخلارجيتني، ويف حالة األكياس الثالثية الطبقات، ميكن جعلها غري من 
 أن تتفاعل املادة املعبأة مع الرطوبة أو حيثما   خطروحيثما يوجد . باستخدام طبقة مقاومة للماء باعتبارها الطبقة اخلارجية

تعبأ وهي رطبة يوضع أيضا مالصقاً للمادة طبقة مسيكة للماء أو حاجز مسيك للماء، مثل ورق الكرافت احملمي بطبقتني 
فت املكسو بالبالستيك، أو رقائق البالستيك امللحومة بالسطح الداخلي للكيس، أو بطانة من القطران، أو ورق الكرا
 . غري منفذة للماءالوصالت ووسائل اإلغالقوتكون . داخلية أو أكثر من البالستيك

 . كغم٥٠: الكتلة الصافية القصوى ٣-١٨-٤-١-٦

 )املواد البالستيكية(العبوات املركبة   ١٩-٤-١-٦

 6HA1  من البالستيك له اسطوانة خارجية من الفوالذوعاء 
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 6HA2 وعاء من البالستيك له قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ 
 6HB1 وعاء من البالستيك له اسطوانة خارجية من األلومنيوم 
 6HB2 وعاء من البالستيك له قفص أو صندوق خارجي من األلومنيوم 
 6HC  اخلشبوعاء من البالستيك له صندوق خارجي من 
 6HD1  األبلكاش(وعاء من البالستيك له اسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي( 
 6HD2  األبلكاش(وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من اخلشب الرقائقي( 
 6HG1 وعاء من البالستيك له اسطوانة خارجية من الكرتون 
 6HG2 وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الكرتون 
 6HH1 اء من البالستيك له اسطوانة خارجية من البالستيك املمددوع 
 6HH2 وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من البالستيك اجلامد. 

 الوعاء الداخلي ١-١٩-٤-١-٦

  إىل٣-٨-٤-١-٦ من االشتراطات، و١-٨-٤-١-٦ الواردة يف االشتراطاتتطبق    ١-١-١٩-٤-١-٦
 .صنوعة من البالستيك على األوعية الداخلية امل٦-٨-٤-١-٦

يوجل الوعاء البالستيكي الداخلي يف العبوة اخلارجية بإحكام، وختلو العبوة اخلارجية من أي    ٢-١-١٩-٤-١-٦
 .املادة البالستيكيةبك تنتوءات قد حت

 :السعة القصوى للوعاء الداخلي   ٣-١-١٩-٤-١-٦

 6HA1 6وHB16 وHD1 6وHG1 6وHH1:  لترا٢٥٠ً . 
 6HA2 6وHB2 6وHC 6وHD26 وHG2 6وHH2: لترا٦٠ً . 

 :الكتلة الصافية القصوى   ٤-١-١٩-٤-١-٦

 6HA1 6وHB16 وHD1 6وHG1 6وHH1:  كغم٤٠٠ . 
 6HA2 6وHB26 وHC 6وHD26 وHG2 6وHH2: كغم٧٥ . 

 العبوة اخلارجية ٢-١٩-٤-١-٦

 تنطبق ،6HB1 لومنيوم أو األ6HA1وعاء من البالستيك له اسطوانة خارجية من الفوالذ   ١-٢-١٩-٤-١-٦
 .، حسب احلالة٢-٤-١-٦ أو ١-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتعلى بناء العبوة اخلارجية 

 ،6HB2 أو األلومنيوم 6HA2وعاء من البالستيك له قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ   ٢-٢-١٩-٤-١-٦
 .١٤-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتتنطبق على بناء العبوة اخلارجية 

 تنطبق على بناء العبوة اخلارجية ،6HC وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من اخلشب  ٣-٢-١٩-٤-١-٦
 .٩-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات

 تنطبق ،6HD1 )األبلكاش(وعاء من البالستيك له اسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي   ٤-٢-١٩-٤-١-٦
 .٥-٤-١-٦ة يف  املناسباالشتراطاتعلى بناء العبوة اخلارجية 
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 تنطبق ،6HD2 )األبلكاش(ه صندوق خارجي من اخلشب الرقائقي ـوعاء من البالستيك ل  ٥-٢-١٩-٤-١-٦
 .١٠-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتعلى بناء العبوة اخلارجية 

 تنطبق على بناء العبوة ،6HG1 ه اسطوانة خارجية من الكرتونـوعاء من البالستيك ل  ٦-٢-١٩-٤-١-٦
 .٤-٧-٤-١-٦ إىل ١-٧-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتجية اخلار

 تنطبق على بناء العبوة ،6HG2ه صندوق خارجي من الكرتون ـوعاء من البالستيك ل  ٧-٢-١٩-٤-١-٦
 .١٢-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاخلارجية 

 تنطبق على بناء ،6HH1ه اسطوانة خارجية من البالستيك املمدد ـوعاء من البالستيك ل  ٨-٢-١٩-٤-١-٦
 .٦-٨-٤-١-٦ إىل ٢-٨-٤-١-٦ من واالشتراطات، ١-٨-٤-١-٦ الواردة يف االشتراطاتالعبوة اخلارجية 

 مبا يف ذلك مادة(ه صندوق خارجي من البالستيك اجلامد ـوعاء من البالستيك ل  ٩-٢-١٩-٤-١-٦
 ٤-١٣-٤-١-٦ ومن ١-١٣-٤-١-٦ت االشتراطا تنطبق على بناء العبوة اخلارجية ،6HH2 )البالستيك املموجة

 .٦-١٣-٤-١-٦إىل 

 )زجاج أو خزف أو فخار(العبوات املركبة  ٢٠-٤-١-٦

 6PA1 وعاء له اسطوانة خارجية من الفوالذ 
 6PA2 وعاء له قفص أو صندوق خارجي من الفوالذ 
 6PB1 وعاء له اسطوانة خارجية من األلومنيوم 
 6PB2 لومنيوموعاء له قفص أو صندوق خارجي من األ 
 6PC وعاء له صندوق خارجي من اخلشب 
 6PD1  األبلكاش(وعاء له اسطوانة خارجية من اخلشب الرقائقي( 
 6PD2 وعاء له سلة خارجية من اخلوص 
 6PG1 وعاء له اسطوانة خارجية من الكرتون 
 6PG2 وعاء له صندوق خارجي من الكرتون 
 6PH1 دوعاء له عبوة خارجية من البالستيك املمد 
 6PH2 وعاء له عبوة خارجية من البالستيك اجلامد. 

 الوعاء الداخلي ١-٢٠-٤-١-٦

 ومن مادة ذات نوعية )ري الشكلاسطواين أو كمثّ(يصنع الوعاء الداخلي بشكل مناسب   ١-١-٢٠-٤-١-٦
 .طا يف مجيع النقةً اجلدران كافيةكاكون مستو. جيدة خالية من أي عيوب قد تقلل قوهتا

تستخدم إلغالق األوعية سدادات ملولبة من البالستيك، أو سدادات من الزجاج اجمللخ أو       ٢-١-٢٠-٤-١-٦
ويكون أي جزء من السدادة يرجح أن يتالمس مع حمتويات الوعاء مقاوماً هلذه  . سدادات أخرى ال تقل عنها يف الكفاءة 

ة للتسرب ومثبتة جيداً ملنع أي تسييب أثناء  مركبة بطريقة جتعلها مانعوسائل اإلغالق وجيب التأكد من أن  . احملتويات
 .٨-١-١-٤ي بأحكام ـ ذات وسائل للتنفيس، يتعني أن تفوسائل إغالقر استخدام ـوإذا اقتضى األم. النقل

 .أو مواد متتص الصدمات/يثبت الوعاء جيداً يف العبوة اخلارجية باستخدام مواد توسيد و  ٣-١-٢٠-٤-١-٦

 . لترا٦٠ً :ى للوعاءالسعة القصو  ٤-١-٢٠-٤-١-٦
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 . كغم٧٥ :الكتلة الصافية القصوى  ٥-١-٢٠-٤-١-٦

 العبوة اخلارجية ٢-٢٠-٤-١-٦

املناسبة  االشتراطات تنطبق على بناء العبوة اخلارجية  ؛6PA1وعاء له اسطوانة خارجية من الفوالذ   ١-٢-٢٠-٤-١-٦
 .يلزم هلذا النوع من العبوة، على شكل قلنسوة، غري أنه ميكن أن يكون الغطاء القابل للرتع، الذي ١-٤-١-٦يف 

 تنطبق على بناء العبوة اخلارجية ؛6PA2 ه قفص أو صندوق خارجي من الفوالذـوعاء ل  ٢-٢-٢٠-٤-١-٦
ويف حالة األوعية االسطوانية ترتفع العبوة اخلارجية، عندما تكون يف . ١٤-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات

وإذا أحاط القفص بوعاء كمثري الشكل، وكان له شكل مماثل، وجب . ووسيلة إغالقهالوضع القائم، فوق الوعاء 
 .)قلنسوة(تزويد العبوة اخلارجية بغطاء واق 

 تنطبق على بناء العبوة اخلارجية ؛6PB1 ه اسطوانة خارجية من األلومنيومـوعاء ل  ٣-٢-٢٠-٤-١-٦
 .٢-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات

 تنطبق على بناء العبوة ؛6PB2 ه قفص أو صندوق خارجي من األلومنيومـوعاء ل  ٤-٢-٢٠-٤-١-٦
 .١٤-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاخلارجية 

 االشتراطاتتنطبق على بناء العبوة اخلارجية : 6PCه صندوق خارجي من اخلشب ـوعاء ل  ٥-٢-٢٠-٤-١-٦
 .٩-٤-١-٦املناسبة يف 

 تنطبق على بناء العبوة ؛6PD1) األبلكاش(ن اخلشب الرقائقي وعاء له اسطوانة خارجية م  ٦-٢-٢٠-٤-١-٦
 .٥-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتاخلارجية 

 تصنع السلة بشكل سليم من ؛6PD2 )اخليزران (ه سلة خارجية من اخلوصـوعاء ل  ٧-٢-٢٠-٤-١-٦
 . حلماية الوعاء من التلف)قلنسوة(وتزود السلة بغطاء واق . خوص من نوعية جيدة

 تنطبق على جسم العبوة اخلارجية ؛6PG1ه اسطوانة خارجية من الكرتون ـوعاء ل  ٨-٢-٢٠-٤-١-٦
 .٤-٧-٤-١-٦ إىل ١-٧-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطات

 االشتراطات تنطبق على بناء العبوة اخلارجية ؛6PG2وعاء له صندوق خارجي من الكرتون   ٩-٢-٢٠-٤-١-٦
 .١٢-٤-١-٦املناسبة يف 

 ؛)6PH2 أو 6PH1(ه عبوة خارجية من البالستيك املمدد أو البالستيك اجلامد ـوعاء ل  ١٠-٢-٢٠-٤-١-٦
. ١٣-٤-١-٦ املناسبة يف االشتراطاتان من العبوات اخلارجية ـع منها هذان النوعـمواد اليت يصنـتستويف ال

غري أن الغطاء . الستيكية أخرى مشاهبة العايل الكثافة أو من مادة بمتعدد االيثيلني وتصنع عبوات البالستيك اجلامد من  
 .)قلنسوة(غطاء القابل للرتع، الالزم هلذا النوع من العبوات، ميكن أن يكون على شكل 

 اشتراطات اختبار العبوات ٥-١-٦

 إجراء االختبارات وتكرارها ١-٥-١-٦

ليت حتددها ، وفقا للطرائق ا٥-١-٦ترب النموذج التصميمي لكل عبوة حسبما ورد يف خي ١-١-٥-١-٦
 .السلطة املختصة
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 االختبارات بنجاح على كل منوذج تصميمي للعبوات قبل استخدام هذا النوع من ىرجت ٢-١-٥-١-٦
، وكيفية البناء والتعبئة، السماكةوحيدد النموذج التصميمي للعبوة بالتصميم، واحلجم، ومادة الصنع، و. العبوات

كما يتضمن كذلك العبوات اليت ال ختتلف عن النموذج . ولكن قد يتضمن أيضا خمتلف معاجلات السطح
 .التصميمي إال يف ارتفاعها التصميمي األقل

ولالختبارات اليت . االختبارات على عينات اإلنتاج على فترات حتددها السلطة املختصة تكرر ٣-١-٥-١-٦
 .٣-٢-٥-١-٦معادالً ألحكام جترى على عبوات من الورق أو الكرتون، يعترب اإلعداد ملالءمة الظروف احمليطة 

 .تكرر االختبارات أيضا بعد إجراء أي تعديل يغري يف تصميم العبوة أو مادة صنعها أو كيفية بنائها ٤-١-٥-١-٦

جيوز للسلطة املختصة السماح بإجراء اختبار انتقائي على عبوات ال ختتلف سوى يف نقاط  ٥-١-٥-١-٦
ت داخلية ذات حجم أصغر أو كتلة صافية أقل، أو عبوات من قبيل مثال، عبوا: بسيطة عن منوذج سبق اختباره

 .االسطوانات واألكياس والصناديق اليت تنتج بأبعاد خارجية أقل قليالً

 )يستكمل فيما بعد( ٦-١-٥-١-٦

 بشأن الشروط املتعلقة بتجميع أنواع خمتلفة من العبوات الداخلية يف ١-٥-١-١-٤انظر  :ملحوظة
  . والتعديالت املسموح هبا يف العبوات الداخليةعبوة خارجية واحدة

جيوز جتميع ونقل سلع أو عبوات داخلية من أي نوع للمواد الصلبة أو السائلة دون اختبار يف  ٧-١-٥-١-٦
 : بالشروط التالية، وذلكعبوة خارجية

 )كالزجاج( مع عبوات داخلية هشة ٣-٥-١-٦ل  ترب العبوة اخلارجية بنجاح وفقاً خت )أ(
 ؛`١`توي سوائل باستخدام ارتفاع السقوط جملموعة التعبئة حت

 يتجاوز جمموع الكتلة اإلمجالية املشتركة للعبوات الداخلية نصف الكتلة اإلمجالية ال )ب(
 ؛ أعاله)أ(للعبوات الداخلية املستخدمة الختبار السقوط يف 

وات الداخلية وخارج كون مساكة مادة التوسيد بني العبوات الداخلية وبني العبتال  )ج(
 يف العبوة املختربة أصالً؛ وإذا ما استخدمت عبوة ة املناظرالسماكةالعبوة أقل من 

 التوسيد بني العبوات الداخلية أقل ةكاكون مستداخلية وحيدة يف االختبار األصلي، ال 
وعند .  التوسيد بني خارج العبوة والعبوة الداخلية يف االختبار األصلياكةمن مس
مقارنة بالعبوات الداخلية املستخدمة يف اختبار (دام عبوات داخلية أقل أو أصغر استخ

 ؛ستخدم مادة توسيد إضافية كافية مللء الفراغاتت )السقوط

وتقوم .  وهي فارغة٦-٥-١-٦جتتاز العبوة اخلارجية بنجاح اختبار التستيف الوارد يف  )د(
شتركة للعبوات الداخلية املستخدمة  لعبوات متطابقة على الكتلة املاإلمجاليةالكتلة 

 ؛ أعاله)أ(الختبار السقوط الوارد يف 

حتاط العبوات الداخلية اليت حتتوي سوائل بالكامل بكمية من مادة ماصة تكفي   )ه(
 ؛المتصاص كل احملتويات السائلة للعبوات الداخلية
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وائل ومل تكن مانعة إذا كان الغرض من العبوة اخلارجية احتواء العبوات الداخلية لس )و(
 لتنخيللتسرب، أو كان الغرض منها احتواء عبوات داخلية ملواد صلبة ومل تكن مانعة ل

الدقائق، توفر وسيلة الحتواء أي حمتويات سائلة أو صلبة يف حالة حدوث تسرب وذلك 
يف شكل بطانة مانعة للتسرب أو أكياس بالستيك أو أية وسيلة احتواء أخرى ذات 

ويف حالة العبوات اليت حتتوي سوائل، توضع املادة املاصة املطلوبة يف البند . ةكفاءة مماثل
 ؛ أعاله داخل وسيلة احتواء املكونات السائلة )ه(

 ؛١-٤-١-١-٤للنقل اجلوي تستويف العبوات ما ورد يف  )ز(

 باعتبار أهنا اجتازت اختبار أداء جمموعة ٣-١-٦ل  وضع عالمة على العبوات وفقا ت )ح(
وتكون الكتلة اإلمجالية املبينة بالعالمات بالكيلوغرامات . ةّمع للعبوات اجمل`١`تعبئة ال

هي حصيلة كتلة العبوة اخلارجية مضافا إليها نصف كتلة العبوة أو العبوات الداخلية 
وتتضمن العالمة املوضوعة .  أعاله)أ(اليت استخدمت الختبار السقوط املشار إليه يف 

 .٤-٢-١-٦وفقاً ملا ورد يف " V"ة احلرف على مثل هذه العبو

جيوز للسلطة املختصة أن تطلب يف أي وقت تقدمي إثبات، يتوصل إليه عن طريق اختبارات  ٨-١-٥-١-٦
 .جترى طبقا هلذا القسم، الستيفاء العبوات اليت تنتج على نطاق صناعي الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي

 إجراء معاجلة داخلية أو طالء داخلي لدواعي األمان، حتتفظ املعاجلة أو إذا دعت احلاجة إىل ٩-١-٥-١-٦
 .الطالء باخلواص الواقية حىت بعد إجراء االختبار

 .ميكن إجراء عدة اختبارات على عينة واحدة شريطة عدم تأثر صحة النتائج ومبوافقة السلطة املختصة  ١٠-١-٥-١-٦

 عبوات اإلنقاذ ١١-١-٥-١-٦

وضع العالمات عليها وفقا لألحكام املنطبقة على ت و)١-٢-١انظر (إلنقاذ ترب عبوات اخت 
 : املخصصة لنقل املواد الصلبة أو العبوات الداخلية، باستثناء ما يلي`٢`جمموعة التعبئة 

يكون املاء هو مادة االختبار املستخدمة يف إجراء االختبارات، وأن متأل العبوات بنسبة  )أ(
ويسمح باستخدام مضافات، من قبيل . من سعتها القصوىائة يف امل ٩٨ال تقل عن 

من أجل بلوغ الكتلة اإلمجالية املطلوبة للطرد، شريطة أكياس هبا كريات من الرصاص، 
وكبديل لذلك، ميكن تغيري ارتفاع السقوط . نتائج االختبارعلى  تؤثر طريقة توضع بأال

  لدى إجراء اختبار السقوط؛)ب(٥-٣-٥-١-٦ل  وفقا 

  تكون العبوات قد اجتازت بنجاح اختبار عدم التسرب عند،باإلضافة إىل ذلكو )ب(
  كيلوباسكال مع بيان نتائج هذا االختبار يف تقرير االختبار املطلوب وفقا٣٠ضغط 

 ؛٧-٥-١-٦ل  

 .٤-٢-١-٦على العبوات كما هو مبني يف " T"وضع عالمة تو )ج(
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 إعداد العبوات لالختبار ٢-٥-١-٦

جترى االختبارات على عبوات معدة كما لو كانت معدة للنقل تشمل، يف حالة العبوات  ١-٢-٥-١-٦
 مبا ال يقل ، خبالف األكياس، األوعية أو العبوات الداخلية أو املفردةألمتو. ة، العبوات الداخلية املستخدمةّمعاجمل

 ألمتو. سعتها يف حالة املواد الصلبةمن يف املائة  ٩٥من سعتها القصوى يف حالة السوائل أو  يف املائة ٩٨عن 
حيث تكون العبوات الداخلية مصممة  ةّمعويف حالة العبوات اجمل. األكياس حىت السعة القصوى اليت تستخدم هبا

وميكن االستعاضة عن املواد أو .  اختبار منفصل لكل من احملتويات السائلة والصلبةرىلنقل مواد سائلة وصلبة، جي
. لها يف العبوة مبواد أو أصناف أخرى إال إذا كان من شأن ذلك أن يبطل نتائج االختباراتاألصناف املقرر نق

الكتلة، حجم (وعند استخدام مادة أخرى يف حالة املواد الصلبة، تكون للمادة البديلة نفس اخلصائص الفيزيائية 
إضافية من قبيل األكياس اململوءة ويسمح باستخدام أوزان .  اليت تتصف هبا املادة املقرر نقلها)احلبيبات، إخل

 .حببيبات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية املطلوبة للطرد، شريطة أال توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار

عند استخدام مادة أخرى يف حالة اختبارات السقوط املتعلقة بالسوائل، يكون السائل البديل  ٢-٢-٥-١-٦
وميكن استخدام املاء أيضا يف اختبار سقوط . لكثافة ولزوجة املادة املقرر نقلهاذا كثافة نسبية ولزوجة مماثلتني 

 .٥-٣-٥-١-٦السوائل يف الظروف املبينة يف 

 ساعة على األقل يف جو تضبط فيه ٢٤تكيف العبوات املصنوعة من الورق أو الكرتون ملدة  ٣-٢-٥-١-٦
: ف هويواخليار املفضل جلو التكي.  ثالثة خيارات ممكنةويتم االختبار من بني. الرطوبة النسبية ودرجة احلرارة

 حرارة درجة  أما اخلياران اآلخران هلذا اجلو فأوهلما ٪٢ ± ٪٥٠س ورطوبة نسبية °٢± س °٢٣درجة حرارة 
 ± ٪٦٥س ورطوبة نسبية °٢± س °٢٧حرارة درجة والثاين يف املائة  ٢ ± ٪٥٦س ورطوبة نسبية °٢± س °٢٠
 . يف املائة٢

والتذبذبات وقيود القياس على املدى القصري قد تسبب . يندرج متوسط القيم يف إطار هذه احلدود :ةملحوظ
 . للرطوبة النسبية دون اإلخالل كثريا بإمكانية تكرار نتائج التجربة٪٥±  تصل إىل  اإلفراديةاختالفات يف القياسات

ة املستخدمة يف صنع االسطوانات تتخذ خطوات إضافية للتأكد من أن املادة البالستيكي ٤-٢-٥-١-٦
  املخصصة الحتواء سوائل تستويف االشتراطات الواردة)البالستيكية(والتنكات البالستيكية والعبوات املركبة 

، بإجراء اختبار أويل على عينات حتقيق ذلك مثالًوميكن . ٣-٨-٤-١-٦ و١-٨-٤-١-٦ و٢-١-١-٦ يف
كن ستة شهور، تظل خالهلا العينات مملوءة باملواد املعتزم أن حتتويها، األوعية أو العبوات ميتد لفترة طويلة، ولت

 ٥-٥-١-٦ و٤-٥-١-٦ و٣-٥-١-٦وبعد ذلك جترى على العينات االختبارات املنطبقة عليها الواردة يف 
ض ، تعرَّيةوللمواد اليت قد تسبب تشققات إجهادية أو إضعاف لالسطوانات أو التنكات البالستيك. ٦-٥-١-٦و
 أو مبادة بديلة معروف أهنا حتدث يف املواد البالستيكية قيد البحث تشققاً إجهادياً ال يقل ،ينة اململوءة باملادةالع

وال يقل ارتفاع الكومة، مبا . شدة، حلمل مضاف يعادل الكتل الكلية لطرود مماثلة ميكن أن ترص فوقها أثناء النقل
 . أمتار٣يف ذلك العينة املختربة، عن 

 اختبار السقوط ٣-٥-١-٦

 السقوط واجتاه ،)وصانع تصميمي منوذج لكل( االختبار عينات عدد ١-٣-٥-١-٦

 .االصطدام نقطة على عمودياً الثقل مركز يكون ،نبسطامل السقوط حاالت خبالف 

 يؤدي أن حيتمل الذي االجتاه ستخدميمعني،  سقوط الختبار ممكن اجتاه من أكثر يوجد وحيثما 
 .العبوة تلف إىل األرجح على
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االختبار عينات عدد السقوط اجتاه  العبوة
 : )عينات  ٣ تستخدم ( ١ السقطة
 تكن  مل  إذا  أو  احلافة  على  مبيل  اهلدف العبوة  تصدم 
 .طرف على أو  حميطية درزة  على حافة  ذات العبوة

 
 :)األخرى الثالث العينات  تخدمـتس( ٢ قطةـالس

 يف  خيترب مل جزء أضعف  على  اهلدف العبوة تصدم
 أو  ، وسيلة اإلغالق املثال،  سبيل على  األول، قوطـالس
 جسم  يف امللحومة  الطولية  الدرزة ، االسطوانات حالة  يف

 .االسطوانة

٦ 
 )سقطة لكل ٣(

 فوالذية  اسطوانات
 األلومنيوم  من اسطوانات
 اسطواناتاملعـدن خبالف   ن ـ ماسطوانات
 األلومنيوم  الفوالذ أو 
 فوالذية  تنكات
 م ألومنيو تنكات

 )أبلكاش ( خشب رقائقي  اسطوانات
 كرتون  براميل

 الكرتون  من اسطوانات
 بالستيكية   وتنكات اسطوانات
 االسطوانة  شكل تأخذ اليت  املركبة العبوات

 القاع على مستوية: ١ السقطة
 القمة على مستوية: ٢ السقطة
 الطويل اجلانب على مستوية: ٣ السقطة
 القصري اجلانب على مستوية: ٤ السقطة

 ركن على: ٥ لسقطةا

٥ 
 )سقطة لكل ١(

 الطبيعي اخلشب من صناديق
 )األبلكاش(اخلشب الرقائقي  من صناديق
 )احلبييب(اخلشب املعاد التكوين  من صناديق
 الكرتون من صناديق
 البالستيك من صناديق
 األلومنيوم أو الفوالذ من صناديق
 الصندوق شكل تأخذ اليت املركبة العبوات

 عريض وجه على يةمستو: ١ السقطة
 ضيق وجه على مستوية: ٢ السقطة
 للكيس طرف على: ٣ السقطة

٣ 
)كيس لكل سقطات ٣(

 جانبية وبدرزة واحدة طبقة من أكياس

 عريض وجه على مستوية: ١ السقطة
 للكيس طرف على: ٢ السقطة

٢ 
 )كيس لكل ٢(

 درزة وبدون واحدة طبقة من أكياس
 الطبقات متعددة أو جانبية،

 السقوط اختبار إلجراء االختبار لعينات اخلاص اإلعداد ٢-٣-٥-١-٦

 :التالية العبوات حالة يف أقل أو س°١٨- إىل وحمتوياهتا العينة حرارة درجة ختفض 

 ؛)٨-٤-١-٦ انظر( البالستيكية االسطوانات )أ( 

 ؛)٨-٤-١-٦ انظر( البالستيكية التنكاتو )ب( 

 ؛)١٣-٤-١-٦ انظر( املمدد الستيكالب قصنادي خبالفالبالستيكية  الصناديقو )ج( 

 ؛)١٩-٤-١-٦ انظر) (بالستيكية مادة( املركبة العبواتو )د( 

 البالستيكية األكياس خبالف البالستيكية الداخلية العبوات ذات ةّمعاجمل العبواتو  )ه(
 .سلع أو صلبة مواد الحتواء املخصصة

 .٣-٢-٥-١-٦ يف الوارد التجديد عن غاضيالت ميكن الطريقة هبذه االختبار عينات تعد وحيثما 
 .األمر لزم إذا للتجمد مضادة مادة بإضافة السائلة احلالة يف االختبار سوائل فظحتو
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 ساعة على األقل من ٢٤سقط عبوات السوائل ذات الغطاء القابل للرتع إال بعد مضّي ال ت ٣-٣-٥-١-٦
 .ةامللء واإلغالق إلفساح اجملال ألي تراٍخ حمتمل للحشي

 اهلدف  ٤-٣-٥-١-٦

 .وأفقي مستٍو مرن، غري جامد، سطح عن عبارة اهلدف يكون 

 السقوط ارتفاع ٥-٣-٥-١-٦

 مع أو نقلها املقرر السائلة أو الصلبة املادة مع االختبار أجري إذا: والسوائل الصلبة لألجسام 
 :الفيزيائية اخلصائص نفس أساسا هلا تتوافر أخرى مادة

 `١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
 م١,٨ م١,٢ م٠,٨

 أجري إذا  املعبأة يف عبوات مفردة والعبوات الداخلية والعبوات اجملّمعةالسوائل حالة يف 
 :املاء مع االختبار

 عن يشتمل مصطلح املاء على حماليل املاء واملادة املانعة للتجلد اليت ال تقلّ كثافتها النوعية  :ملحوظة
 .س حتت الصفر°١٨ الختبارها عند ٠,٩٥

 :١,٢ نقلها املقرر للمادة النسبية الكثافة تتجاوز ال عندما )أ(

 `١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
 م١,٨ م١,٢ م٠,٨

 على السقوط ارتفاع حيسب ،١,٢ نقلها املقرر للمادة النسبية الكثافة تجاوزت عندما )ب(
 على األول، العشري الرقم إىل مقربة نقلها املقرر للمادة "d" )ك( النسبية الكثافة ساسأ

 :التايل النحو

 `١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
 م١,٥×  ك م١,٠×  ك م٠,٦٧×  ك

 االختبار اجتياز معايري ٦-٣-٥-١-٦

 الداخلي الضغط بني التوازن يتحقق عندما انعة للتسربم حتتوي سائال عبوة كل تكون   ١-٦-٣-٥-١-٦
 .الضغطني توازن الضروري من يكون ال حيث ،اجملّمعة العبوات يف الداخلية العبوات ذلك من وتستثىن واخلارجي،

 تكون باهلدف، العلوي سطحها ويصطدم صلبة، ملواد عبوة على السقوط اختبار جيرى حيثما  ٢-٦-٣-٥-١-٦
 من كيس( داخلي وعاء أو داخلية عبوة يف بالكامل حمفوظة احملتويات ظلت إذا بنجاح االختبار ازتاجت قد العبوة

 .الدقائق )نفاذ( وسيلة اإلغالق أثناء قيامها بوظيفة االحتواء مانعة لتنخيل تعد مل إذا حىت  )املثال سبيل على البالستيك

 السالمة يف يؤثر أن ميكن تلف أي جمّمع أو مركب دلطر اخلارجية العبوة أو العبوة يف ث  ال حيد٣-٦-٣-٥-١-٦
 .الداخلية )العبوات( العبوة أو الداخلي الوعاء من املنقولة للمادة تسرب أي هناك ال يكونو. النقل أثناء
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 السالمة يف يؤثر أن ميكن تلف أي خارجية عبوة أو كيس يف اخلارجية الطبقة يف حيدث  ال ٤-٦-٣-٥-١-٦
 .النقل أثناء

 فشالً يعترب ال ذلك فإن للصدم، نتيجة اإلغالق) وسائل(وسيلة  من طفيف تسرب حدث إذا  ٥-٦-٣-٥-١-٦
 .التسرب من مزيد حيدث أال شريطة للعبوة

 أصناف أو مواد أي انسكاب عنه ينتج قد متزق بأي ١ الرتبة تحالة عبوايف  يسمح، ال  ٦-٦-٣-٥-١-٦
 .اخلارجية العبوة من سائبة متفجرة

 )عدم التسّرب (املساكة اختبار ٤-٥-١-٦

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

 .وصانع منوذجي تصميم لكل اختبار عينات ثالث: االختبار عينات عدد ١-٤-٥-١-٦

 بوسيلة املزودةوسائل اإلغالق  تبدل أن إما: االختبار إلجراء االختبار لعينات اخلاص اإلعداد ٢-٤-٥-١-٦
 .التنفيس فتحة سد حيكم أن أو تنفيس، بال  أخرىبوسائل اإلغالق تنفيس

 ٥ ملدة املاء حتت ،وسائل إغالقها فيها مبا العبوات، تثبت: املستخدمان والضغط االختبار طريقة ٣-٤-٥-١-٦
 .االختبار نتائج يف التثبيت طريقة ال تؤثر وداخلي، هوائي ضغط ستخدمي بينما دقائق

 :التايل الوجه على املانومتري الضغط ويكون

 `١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
 كيلوباسكال ٢٠

 األقل على )بار ٠,٢(
 كيلوباسكال ٢٠

 لاألق على )بار ٠,٢(
 كيلوباسكال ٣٠

 األقل على)  بار٠,٣(

 .األقل على مساٍو بقدر فعالة تكون أخرى طرائق أي استخدام ميكن 

 .تسرب أي ثال حيد: االختبار اجتياز معيار ٤-٤-٥-١-٦

 )اهلدرويل( الداخلي الضغط اختبار ٥-٥-١-٦

 األنواع كل على )درويلاهل( الداخلي الضغط اختبار ىرجي: لالختبار ختضع اليت العبوات ١-٥-٥-١-٦
 هذا إجراء يلزم وال. سوائل الحتواء املصممة املركبة والعبوات البالستيك أو املعدن من املصنوعة التصميمية
 .ةّمعاجمل للعبوات الداخلية العبوات على االختبار

 .وصانع تصميمي منوذج لكل اختبار عينات ثالث: االختبار عينات عدد ٢-٥-٥-١-٦

 تنفيس فتحات هبا  اليتوسائل اإلغالق تبدل أن إما: االختبار إلجراء للعينات اخلاص عداداإل ٣-٥-٥-١-٦
 .الفتحات هذه سد حيكم أو تنفيس فتحات بال  مشاهبةبوسائل اإلغالق

 أو زجاج،( املركبة والعبوات املعدنية العبوات تعرض: املستخدم والضغط االختبار طريقة ٤-٥-٥-١-٦
 البالستيك عبوات وتعرض. دقائق مخس ملدة االختبار  لضغطوسائل إغالقها ذلك يف مبا ،)فخار أو خزف،
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 هو الضغط وذلك. دقيقة ٣٠ ملدة االختبار  لضغطوسائل إغالقها ذلك يف مبا )البالستيكية املادة( املركبة والعبوات
 نتيجة إفساد اتالعبو سند طريقة سببت وال. )د(١-٣-١-٦ مبوجب املطلوبة العالمة يف ذكري الذي الضغط
 الضغط ويكون. االختبار مدة طوال ثابتا ويظل ومنتظم، مستمر بشكل االختبار ضغط ستخدميو. االختبار
 :يلي كما التالية، الطرائق بإحدى حيدد الذي املستخدم، )املانومتري( اهلدرويل

 ملعبأا السائل خبار ضغط أي( العبوة يف املقيس الكلي املانومتري الضغط عن يقل ال )أ(
 )كيلوباسكال ١٠٠ منه مطروحا أخرى، خاملة غازات أي أو للهواء اجلزئي والضغط

 الكلي املانومتري الضغط هذا وحيدد ،١,٥ أمان عامل يف مضروبا س،°٥٥ درجة عند
 س؛°١٥ ملء حرارة ودرجة ،٤-١-١-٤ل   وفقاً ملء درجة أقصى أساس على

 ١٠٠ منه مطروحا س،°٥٠ عند قولاملن السائل خبار ضغط ضعف١,٧٥ عن يقل ال )ب(
 كيلوباسكال؛ ١٠٠ االختبار لضغط أدىن حبد ولكن كيلوباسكال،

 ١٠٠ منه مطروحا س،°٥٥ عند املنقول السائل خبار ضغط ضعف ١,٥ عن يقل ال )ج(
 .كيلوباسكال ١٠٠ االختبار لضغط أدىن حبد ولكن كيلوباسكال،

 عند `١` التعبئة  جمموعة سوائل  الحتواء املخصصة العبوات  على االختبار  ىرجي ذلك،  على وعالوة ٥-٥-٥-١-٦
 .العبوة  صنع  ملادة  تبعاً دقيقة ٣٠ أو دقائق  مخس مدهتا اختبار  لفترة  كيلوباسكال  ٢٥٠ مقداره) مانومتري  ( أدىن اختبار  ضغط

 يف مبا اجلوي، للنقل اخلاصة االشتراطات ٤-٥-٥-١-٦ يف الواردة األحكام تغطي أال ميكن ٦-٥-٥-١-٦
 .الدنيا االختبار ضغوط ذلك

 .أية عبوة من التسرب عدم: االختبار اجتياز معيار ٧-٥-٥-١-٦

 التستيف اختبار ٦-٥-١-٦

 .األكياس باستثناء للعبوات التصميمية األنواع مجيع على التستيف اختبار ُيجرى 

 .وصانع تصميم منوذج لكل عينات ثالث: االختبار عينات عدد ١-٦-٥-١-٦

 لطرود الكلي الوزن تعادل العلوي سطحها على تسلّط لقوة االختبار عينة تعرض: االختبار طريقة ٢-٦-٥-١-٦
 نقله، املقرر السائل عن النسبية كثافته ختتلف سائالً االختبار عينة حمتوى كان فإذا ؛النقل أثناء فوقها توضع قد مماثلة
. أمتار ثالثة عن االختبار، عينة ذلك يف مبا الكومة، رتفاعا ال يقلو. األخرية الكثافة هلذه بالنسبة حتسب القوة فإن

 البالستيك، من املصنوعة والتنكات االسطوانات على التستيف اختبار ىرجي أنه إال ساعة، ٢٤ ملدة االختبار ويستمر
 .س°٤٠ عن تقل الحرارة عند  يوماً ٢٨ مدة طوال ،للسوائل املخصصة 6HH2و 6HH1 املركبة والعبوات

 املركبة العبوات حالة يف ويلزم. خمتربة عينة أي يف تسرب حدوث عدم: االختبار اجتياز معيار ٣-٦-٥-١-٦
عينة  أي يف ال يكونو. الداخلية العبوة أو الداخلي الوعاء من املعبأة لمادةل تسرب حيدث أال العبوات اجملّمعة أو

 ثبات عدم يسبب أو العبوة قوة من يقلل أن ميكن تشوه أي أو النقل، سالمة يف ضاراً تأثرياً يؤثر تلف أي خمتربة
 .التقدير هذا إجراء قبل ةاحمليط رارةاحل درجة البالستيكية حىت العبوات وتربد. العبوات كومة



 

-194- 

 االختبار تقرير  ٧-٥-١-٦

 :العبوة ملستخدمي ، ويتاحاألقل على التالية التفاصيل يتضمن االختبار نتائج عن تقريريصاغ  ١-٧-٥-١-٦

 االختبار؛ مرفق وعنوان اسم -١
 ؛)مناسبا ذلك كان حيثما( الطلب مقدم وعنوان اسم -٢
 االختبار؛ لتقرير مميز وحيد رمز -٣
 االختبار؛ تقرير تاريخ -٤
 العبوة؛صانع  -٥
 وما ماستخدالوا ووسائل اإلغالق واملواد األبعاد مثل( للعبوة التصميمي النوع صفو -٦

 رمساً يتضمن أن وميكن )بالنفخ التشكيل مثل( الصنع طريقة ذلك يف مبا )ذلك إىل
 ؛)صوراً( صورة أو/و )رسوماً(

 القصوى؛ السعة -٧
 السوائل حالة يف النسبية والكثافة اللزوجة مثل املختربة، العبوات حمتويات ائصخص -٨

 الصلبة؛ املواد حالة يف اجلسيمات وحجم
 ونتائجه؛ االختبار وصف -٩
 .وصفته املوقِّع اسمو تباراالخ تقرير توقيع -١٠

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

 يروسول، ورذاذات األ،اشتراطات بناء واختبار أوعية الضغط
 )خراطيش الغاز(واألوعية الصغرية احلاوية للغاز 

 اشتراطات عامة ١-٢-٦

 .٤-٢-٦انظر ) خراطيش الغاز(رذاذات األيروسول واألوعية الصغرية احلاوية للغاز بشأن  :ملحوظة

 التصميم والبناء ١-١-٢-٦

تصمم أوعية الضغط ووسائل إغالقها وتصنع وختترب وجتهز حبيث تتحمل كل األحوال اليت  ١-١-١-٢-٦
 .كاللستتعرض هلا أثناء ظروف النقل العادية مبا يف ذلك ال

اعترافاً بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وتسليماً بأن أوعية ضغط أخرى غري تلك اليت حتمل عالمة    ٢-١-١-٢-٦
أن تستخدم على أساس وطين أو إقليمي، جيوز أن تستخدم أوعية ضغط تستويف اشتراطات أخرى غري األمم املتحدة ميكن 

 .االشتراطات املبينة يف هذه الالئحة النموذجية إذا أقرت ذلك السلطات املختصة يف بلدان النقل واالستخدام  

 يف املعايري التقنية للتصميم ةن املبياكة للجدار عن السمدنيا اللسماكةقل اتال جيوز بأي حال أن  ٣-١-١-٢-٦
 .والبناء

 .ال تستخدم يف أوعية الضغط امللحومة إال معادن قابلة للحام ٤-١-١-٢-٦

جيرى اختبار الضغط يف االسطوانات واألنابيب والرباميل ورزم االسطوانات وفقاً لتوجيه التعبئة  ٥-١-١-٢-٦
P200اً لتوجيه التعبئة ، وجيرى اختبار ضغط األوعية املربدة املغلقة وفقP203. 

وتؤمن أوعية الضغط بطريقة . تدعم أوعية الضغط اجملموعة يف رزم هيكلياً وتربط معاً كوحدة ٦-١-١-٢-٦
وتصمم املشاعب حبيث . متنع احلركة للتجميع اهليكلي واحلركة اليت قد تؤدي إىل تركز االجهادات احمللية الضارة

سّيلة السامة توفر الوسائل اليت تكفل إمكانية ملء كل وعاء ضغط على وللغازات امل. ميكن محايتها من الصدم
 .حدة، وعدم حدوث تبادل حملتويات أوعية الضغط أثناء النقل

 . جتنب تالمس املعادن غري املتماثلة الذي قد حيدث تلفاً بالفعل الغلفاينلزمي  ٧-١-١-٢-٦

 .ّدة املغلقة للغازات املربدة املسيلةاالشتراطات اإلضافية لبناء أوعية الضغط املرب ٨-١-١-٢-٦

  حتدد اخلواص امليكانيكية للمعدن املستخدم يف كل وعاء ضغط يف مرحلة الفحص األويل، مبا ١-٨-١-١-٢-٦
 يف ذلك مقاومة الصدم ومعامل االحنناء؛

 )قميص(وحيمى العزل احلراري من الصدم بواسطة غالف .   تعزل أوعية الضغط حراريا٢ً-٨-١-١-٢-٦
يصمم الغالف حبيث ) العزل بالتفريغ(وإذا كانت املسافة بني وعاء الضغط والتدريع مفرغة من اهلواء . خارجي

حمسوباً وفقاً لكود تقين )  بار١( كيلوباسكال ١٠٠يتحمل دون تشوه دائم أي ضغط خارجي يبلغ على األقل 
وإذا كان ).  بار٢( كيلوباسكال ٢٠٠ معترف به، أو ضغط تقّوض معياري حمسوب ال يقل ضغطه املانومتري عن
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توفر وسيلة ملنع أي ضغط خطر من ) مثالً يف حالة العزل بالتفريغ(الغالف مغلقاً حبيث ال يتسرب منه الغاز 
ومتنع هذه الوسيلة . االنتشار يف الطبقة العازلة يف حالة عدم كفاية إحكام الغاز يف وعاء الضغط أو جتهيزاته

 .ل العزلالرطوبة من النفاذ داخ

س °١٨٢ - غلياهنا حتت  املغلقة املعدة لنقل الغازات املسّيلة املربدة اليت تقع درجةتربيدأوعية ال  ٣-٨-١-١-٢-٦
 على مواد ميكنها أن تتفاعل تفاعالً خطراً مع األكسجني أو األجواء املثراة لعند الضغط اجلوي ال تشتم

لعزل احلراري معرضة خلطر التالمس مع األكسجني أو مع سائل باألكسجني عندما توجد هذه املواد يف أجزاء من ا
 . باألكسجنيىمثر

 . املغلقة وتبىن بترتيبات رفع وتثبيت مناسبةتربيد  تصمم أوعية ال٤-٨-١-١-٢-٦

 املواد ٢-١-٢-٦

أو أال تتأثر مواد بناء أوعية الضغط ووسائل إغالقها ذات الصلة املباشرة بالسلع اخلطرة راعى ي ١-٢-١-٢-٦
 .تضعف نتيجة التعرض للسلع اخلطرة املقصودة وأال تسبب تأثرياً خطرياً مثل حفز التفاعل أو التفاعل مع السلع اخلطرة

تصنع أوعية الضغط ووسائل إغالقها من املواد املبينة يف املعايري التقنية للتصميم والبناء وتوجيه  ٢-٢-١-٢-٦
وتكون هذه املواد مقاومة لقصف التصدع أو للتشقق .  وعاء الضغطالتعبئة املنطبق على املواد املزمع نقلها يف

 .االجهادي الناشئ عن التآكل كما هو مبني يف املعايري التقنية للتصميم والبناء

 معدات التشغيل ٣-١-٢-٦

تصمم الصمامات واألنابيب والتجهيزات وغريها من املعدات املعرضة للضغط، فيما عدا  ١-٣-١-٢-٦
 .الضغط، وتبىن حبيث تتحمل ضغطاً يبلغ ضغط اختبار أوعية الضغط مرة ونصف مرة على األقلوسائل ختفيف 

 قد يؤدي إىل انطالق حمتويات وعاء الضغط أثناء   تلفتشكل معدات التشغيل أو تصمم ملنع حدوث    ٢-٣-١-٢-٦
الق مرنة بدرجة تكفي حلماية وتكون األنابيب املتشعبة املؤدية إىل صمامات اإلغ. الظروف العادية للمناولة والنقل

ويكون من املمكن تأمني صمامات امللء والتفريغ وأي    . الصمامات واألنابيب من القص أو انطالق حمتويات وعاء الضغط
 .٨-١-٦-١-٤وحتمى الصمامات على النحو املبني يف . أغطية واقية من الفتح غري املقصود

تكفل ) زالقات، حلقات، أطواق(ولة يدوياً أو بالدحرجة بوسائل جتهز أوعية الضغط غري القابلة للمنا ٣-٣-١-٢-٦
 .مناولتها بأمان بالوسائل امليكانيكية، وترتب حبيث ال تتلف قوة وعاء الضغط أو تعرضه إلجهاد ال داعي له

 ،P200(1)جتهز أوعية الضغط املفردة بوسائل لتخفيف الضغط على النحو املبني يف توجيه التعبئة  ٤-٣-١-٢-٦
وتصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول مادة غريبة . ٥-٦-٣-١-٢-٦ و٤-٦-٣-١-٢-٦و يف أ

وترتب وسائل التخفيف، عند تركيبها على أوعية الضغط األفقية . وتسرب الغاز ونشوء أي ضغط زائد خطر
للغاز املتسرب بوعاء املتشعبة اململوءة بغاز هلوب، حبيث تفرغ حبرية يف اهلواء الطلق بطريقة متنع أي اصطدام 

 .الضغط حبّد ذاته يف ظل ظروف النقل العادية

 .تزود أوعية الضغط اليت تقاس تعبئتها باحلجم مبؤشر للمستوى ٥-٣-١-٢-٦

  تربيداشتراطات إضافية بشأن أوعية ال  ٦-٣-١-٢-٦
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تخدم لنقل   تزوَّد كل فتحة من فتحات امللء والتفريغ موجودة يف وعاء تربيد مغلق مس١-٦-٣-١-٢-٦
الغازات املسيَّلة املّربدة اللهوبة مبا ال يقل عن أدايت إيقاف مستقلة الواحدة عن األخرى، تكون األوىل عبارة عن 

 .صمام حابس، والثانية عبارة عن غطاء أو أداة مكافئة

خلها بوسيلة قطع األنابيب اليت ميكن أن تغلق من طرفيها معاً وحيتجز املنتج السائل بداتزود   ٢-٦-٣-١-٢-٦
 .ل دون تراكم الضغط الفائض داخل األنابيبحتوأوتوماتية لتخفيف الضغط 

 ،على سبيل املثال(  توضع عالمة واضحة على كل وصلة يف الوعاء القّري املغلق تبني وظيفتها ٣-٦-٣-١-٢-٦
 ).السائلطور طور البخار أو 

   أدوات ختفيف الضغط٤-٦-٣-١-٢-٦

وتكون أداة ختفيف .  وعاء تربيد مغلق بأداة واحدة على األقل لتخفيف الضغط  يزّود كل١-٤-٦-٣-١-٢-٦
 .السائل) متّوج(الضغط من النوع الذي يقاوم القوى الدينامية مبا يف ذلك متّور 

) األدوات(  باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يزود الوعاء القّري املغلق بقرص قصم مواز لألداة ٢-٤-٦-٣-١-٢-٦
 .٥-٦-٣-١-٢-٦ لكي يستويف االشتراطات الواردة يف احململة بنابض

  تكون وصالت أدوات ختفيف الضغط حبجم كاف يسمح للتفريغ املطلوب بالعبور إىل ٣-٤-٦-٣-١-٢-٦
 . أداة ختفيف الضغط دون عائق

قري   تقع مجيع مداخل أدوات ختفيف الضغط يف ظروف امللء األقصى يف احليز البخاري للوعاء ال ٤-٤-٦-٣-١-٢-٦
 .املغلق وتكون هذه األدوات مرتبة بشكل يضمن تفريغ البخار املنطلق بدون أي عائق   

   سعة وتركيب أدوات تنفيس الضغط ٥-٦-٣-١-٢-٦

 املغلقة، يعين ضغط التشغيل املسموح تربيد ختفيف الضغط املوجودة يف أوعية التيف حالة أدوا :ملحوظة
قصى املوجود عند قمة وعاء تربيد مغلق حممَّل يف وضعية التشغيل مبا  الضغط املانومتري الفعال األMAWPاألقصى 

 .يف ذلك الضغط الفعال األعلى أثناء امللء والتفريغ

  تفتح أداة ختفيف الضغط بشكل أوتومايت عند ضغط ال يقلّ عن ضغط التشغيل املسموح ١-٥-٦-٣-١-٢-٦
وبعد التفريغ، . يمة ضغط التشغيل املسموح األقصى يف املائة من ق١١٠بالكامل عند ضغط يعادل  فتحتاألقصى و

 يف املائة وتبقى مغلقة عند كل ١٠تغلق األداة عند ضغط ال يقل عن الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ بأكثر من 
 .الضغوط األكثر اخنفاضاً

الختبار   تركَّب األقراص القصمة حبيث تتمّزق عند ضغط اعتباري يكون األقلّ بني ضغط ا٢-٥-٦-٣-١-٢-٦
 . يف املائة من قيمة ضغط التشغيل املسموح األقصى١٥٠أو ضغط يعادل 

  يف احلالة اليت يفقد فيها الوعاء القّري املغلق املعزول بالتفريغ درجة تفريغه، تكون السعة ٣-٥-٦-٣-١-٢-٦
داخل الوعاء ) تراكممبا فيه ال(املشتركة لكافة أدوات ختفيف الضغط املركّبة فيه كافية لكي ال يتجاوز الضغط 

 . يف املائة من قيمة ضغط التشغيل املسموح األقصى١٢٠القّري املغلق 
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 .)١(حتسب السعة الالزمة ألدوات ختفيف الضغط وفقاً لكود تقين تعترف به السلطة املختصة  ٤-٥-٦-٣-١-٢-٦

 الفحص واالختبار األوليان ٤-١-٢-٦

املغلقة، لالختبار والفحص أثناء الصناعة تربيد عية الختضع أوعية الضغط اجلديدة، غري أو ١-٤-١-٢-٦
 :وبعدها وفقاً ملعايري التصميم املنطبقة ومن بينها ما يلي

 : من أوعية الضغطمناسبةعلى عينة 

 اختبار اخلواص امليكانيكية ملادة البناء؛ )أ(

 ؛دنيا اجلدار الاكةالتحقق من مس )ب(

 تصنيع؛التحقق من جتانس املادة يف كل دفعة  )ج(

 فحص حالة أوعية الضغط الداخلية واخلارجية؛ )د(

 فحص لوالب العنق؛  )ه(

 التحقق من التوافق مع معيار التصميم؛  )و(

 :ولكل أوعية الضغط

تتحمل أوعية الضغط ضغط االختبار دون متدد أكرب مما تسمح به . اختبار ضغط هدرويل )ز(
 مواصفات التصميم؛

ة املختصة االستعاضة عن اختبار الضغط اهلدرويل باختبار ميكن مبوافقة السلط :ملحوظة
 يستخدم الغاز حيثما ال تستتبع هذه العملية أي خطر؛

. فحص وتقييم عيوب الصناعة، وإما إصالحها، أو اعتبار وعاء الضغط غري قابل لالستخدام )ح(
 ويف حالة أوعية الضغط امللحومة، يوىل اهتمام خاص بنوعية اللحام؛

 وضع العالمات على وعاء الضغط؛فحص  )ط(

باإلضافة إىل ذلك تفحص أوعية الضغط املزمع استخدامها يف نقل األستيلني املذاب  )ي(
) ٣٣٧٤رقم األمم املتحدة (أو األستيلني اخلايل من املذيب ) ١٠٠١رقم األمم املتحدة (

 .مر املسامية وكمية املذيب إذا اقتضى األادةلضمان سالمة التركيب وحالة امل

على عينة كافية ) و(و) د(و) ب(و) أ(١-٤-١-٢-٦ الفحوص واالختبارات املبينة يف ىرجت  ٢-٤-١-٢-٦
باإلضافة إىل ذلك يفحص اللحام بطريقة التصوير الشعاعي أو التصوير الصويت أو أي . املغلقةتربيدمن أوعية ال

وال ينطبق . توافق مع معايري التصميم والبناء املنطبقة املغلقة مبا يتربيدطريقة أخرى غري إتالفية على عينة من أوعية ال
 . فحص اللحام على الغالف اخلارجي للوعاء

ـ       ــــــــــــ
 - ٢ اجلزء -معايري وسائل ختفيف الضغط " CGA S-1.2-2003انظر على سبيل املثال منشورات  )١( 

 -معايري وسائل ختفيف الضغط      "S-1.1-2003واملعيار  "  املضغوطة تصـهاريج الشحن والصهاريج النقالة للغازا     
 ". اسطوانات تعبئة الغازات املضغوطة- ١اجلزء 
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  املغلقة إىل الفحوص واالختبارات األولية املبينة يف  تربيدفضالً عن ذلك ختضع مجيع أوعية ال 
 .ل بعد جتميعهاإضافة إىل اختبار ملنع التسرب واختبار لالشتغال املقبول ملعدات التشغي) ط(و) ح(و) ز(١-٤-١-٢-٦

 الفحص واالختبار الدوريان ٥-١-٢-٦

ختضع األوعية القابلة إلعادة امللء، فيما عدا األوعية القرّية، لفحوص واختبارات دورية حتت  ١-٥-١-٢-٦
 :إشراف هيئة مرخص هلا من قبل السلطة املختصة، وفقاً ملا يلي

 عدات ومن وضع العالمات اخلارجية؛ مراقبة الظروف اخلارجية لوعاء الضغط والتحقق من امل )أ(

مثالً عن طريق الفحص الداخلي والتحقق من (مراقبة الظروف الداخلية لوعاء الضغط  )ب(
 ؛)دنيا اجلدار الةكامس

 امللحقات؛وجد تآكل أو نزعت مراجعة اللوالب إذا  )ج(

 .رات املناسبة    اختبار ضغط هدرويل، وعند االقتضاء التحقق من خواص املادة بإجراء االختبا                   )د(

جيوز مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عن اختبار الضغط اهلدرويل  :١ملحوظة 
 .باالختبار باستخدام غاز حيثما ال تستتبع هذه العملية أي خطر

جيوز مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة عن اختبار الضغط اهلدرويل   :٢ملحوظة 
 الفحص  أو،االبتعاث الصويتاختبار قوم على ت طريقة معادلة لالسطوانات أو األنابيب ب

الفحص باملوجات فوق االبتعاث الصويت وباملوجات فوق الصوتية، أو باجلمع بني اختبار 
 .الصوتية

) ١٠٠١رقم األمم املتحدة ( الضغط املستخدمة لنقل األستيلني املذاب ةيف حالة أوعي ٢-٥-١-٢-٦
التآكل، (ال يشترط أن يفحص سوى الظرف اخلارجي ) ٣٣٧٤ املتحدة رقم األمم(واألستيلني اخلايل من املذيب 

 ).التفكك، الترسب( املسامية ادةوظرف امل) التشوه

 اعتماد أوعية الضغط ٦-١-٢-٦

. جيرى تقييم توافق أوعية الضغط وقت الصناعة على النحو الذي تشترطه السلطة املختصة ١-٦-١-٢-٦
وتشمل املستندات التقنية املواصفات الكاملة عن . إقرارها هيئة فحصوتقوم بفحص أوعية الضغط واختبارها و

 .التصميم والبناء، واملستندات الكاملة عن الصناعة واالختبار

 .تتوافق نظم التحقق من اجلودة مع اشتراطات السلطة املختصة ٢-٦-١-٢-٦

 االشتراطات للصانعني ٧-١-٢-٦

لتقنية، وميتلك كل املوارد الالزمة للصناعة املرضية ألوعية يكون الصانع قادراً من الناحية ا ١-٧-١-٢-٦
 :الضغط، ويتعلق هذا بوجه خاص بالعاملني املؤهلني

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



 

-200- 

 . هيئة فحص تقرها السلطة املختصة يف بلد االعتماد             تقوم بإجراء اختبار كفاءة الصانع يف كل األحوال            ٢-٧-١-٢-٦

  الفحصتاالشتراطات يف حالة هيئا ٨-١-٢-٦

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

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

 تستويف أوعية الضغط اليت حتمل عالمة ١-٢-٦فة إىل االشتراطات العامة الواردة يف باإلضا 
 .األمم املتحدة اشتراطات هذا القسم، مبا يف ذلك املعايري، حسب االقتضاء

 .ميكن أن تستخدم إصدارات أحدث نشراً للمعايري، إن وجدت، مبوافقة السلطة املختصة :ملحوظة

 الفحص واالختبار األوليانالتصميم والبناء و ١-٢-٢-٦

تنطبق املعايري التالية على تصميم االسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة وبنائها وفحصها واختبارها                ١-١-٢-٢-٦
 :٥-٢-٢-٦األويل، باستثناء أن اشتراطات الفحص املرتبطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد تتمّشى مع             

از القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ غري امللحوم  اسطوانات الغ-اسطوانات الغاز 
اسطوانات الفوالذ املسقي والطري اليت تقل :  اجلزء األول- التصميم والبناء واالختبار -

  ميغاباسكال١ ١٠٠مقاومة الشد فيها عن 
 من هذا املعيار على ٣-٧ يف القسم Fال تنطبق امللحوظة اخلاصة بعامل  :ملحوظة
 .انات اليت حتمل عالمة األمم املتحدةاالسطو
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 - اسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ غري امللحوم -اسطوانات الغاز 
 اسطوانات الفوالذ املعاجل باحلرارة:  اجلزء الثالث-التصميم والبناء واالختبار 

ISO 9809-3:2000 

 -مللء واملصنوعة من سبيكة ألومنيوم  اسطوانات الغاز القابلة إلعادة ا-اسطوانات الغاز 
 التصميم والبناء واالختبار

 من هذا املعيار على ٢-٧ يف القسم Fال تنطبق امللحوظة اخلاصة بعامل  :ملحوظة
ال يرخص استخدام سبيكة األلومنيوم . االسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة

6351A-T6أو ما يعادهلا . 

ISO 7866:1999 

 املواصفات وطرائق - اسطوانات الغاز املعدنية غري القابلة إلعادة امللء - الغاز اسطوانات
 االختبار

ISO 11118:1999 

اسطوانات الغاز : ١ اجلزء - املواصفات وطرائق االختبار - ةاسطوانات الغاز املركب
  امللفوفة بأطواقاملركبة 

ISO 11119-1: 2002  

اسطوانات الغاز  ٢ اجلزء -االختبار طرائق ات و املواصف- ةاسطوانات الغاز املركب
  معدنية تتقاسم احلملاتبطانالكامل واملقواة بكرتون مع بلفوفة املركبة امل

ISO 11119-2: 2002 

اسطوانات الغاز املركبة  ٣ اجلزء -االختبار طرائق  املواصفات و- ةاسطوانات الغاز املركب
 تتقاسم احلملأو غري معدنية ال  معدنية اتانبطالكامل واملقواة بكرتون مع بلفوفة امل

ISO 11119-3: 2002 
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 .يف املعايري املشار إليها أعاله تصمم االسطوانات املركبة لكي ختدم فترة غري حمدودة :١ملحوظة 

بعد مرور السنوات اخلمسة عشرة األوىل من اخلدمة، جيوز لالسطوانات املركبة املصنعة وفقاً  :٢ملحوظة 
ايري أن حتوز موافقة متديد اخلدمة من السلطة املختصة اليت أعطت املوافقة األوىل لالسطوانات واليت يتوقف هلذه املع

 .قرارها على معلومات االختبارات اليت يوفرها الصانع أو املالك أو املستخدم

نائها وفحصها واختبارها تنطبق املعايري التالية على تصميم األنابيب اليت حتمل عالمة األمم املتحدة وب   ٢-١-٢-٢-٦
 : ٥-٢-٢-٦األوليني، باستثناء أن اشتراطات الفحص املرتبطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد تتمّشى مع  

 أنابيب الفوالذ غري امللحوم القابلة إلعادة امللء لنقل الغاز املضغوط اليت -اسطوانات الغاز 
 التصميم والبناء واالختبار - لتر ٣ ٠٠٠ لتراً و١٥٠تتراوح سعتها املائية بني 

 من هذا املعيار على األنابيب ١-٧ يف القسم F ال تنطبق امللحوظة اخلاصة بعامل :ملحوظة
 .اليت حتمل عالمة األمم املتحدة

ISO 11120:1999 

فحصها تنطبق املعايري التالية على تصميم اسطوانات األستيلني اليت حتمل عالمة األمم املتحدة وبنائها و ٣-١-٢-٢-٦
 : ٥-٢-٢-٦واختبارها األوليني، باستثناء أن اشتراطات الفحص املرتبطة بنظام تقييم التوافق واالعتماد تتمّشى مع   

 :غالف االسطوانة
 اسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء واملصنوعة من الفوالذ غري امللحوم -اسطوانات الغاز 

 اسطوانات الفوالذ املسقي والطري اليت تقل : اجلزء األول- التصميم والبناء واالختبار -
  ميغاباسكال١ ١٠٠مقاومة الشد فيها عن 

 من هذا املعيار على ٣-٧ يف القسم F ال تنطبق امللحوظة اخلاصة بعامل :ملحوظة
 .االسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة

ISO 9809-1:1999 

 - امللء واملصنوعة من الفوالذ غري امللحوم  اسطوانات الغاز القابلة إلعادة-اسطوانات الغاز 
 اسطوانات الفوالذ املعاجل باحلرارة:  اجلزء الثالث-التصميم والبناء واالختبار 

ISO 9809-3:2000 

 املواصفات وطرائق - اسطوانات الغاز املعدنية غري القابلة إلعادة امللء -اسطوانات الغاز 
 االختبار

ISO 11118:1999 

 :امية يف االسطوانة املسمادةلل

االسطوانات اليت ليست :  اجلزء األول- االشتراطات األساسية -اسطوانات نقل األستيلني 
 هلا سدادات قابلة لالنصهار

ISO 3807-1:2000 

االسطوانات ذات :  اجلزء الثاين- االشتراطات األساسية -اسطوانات نقل األستيلني 
 السدادات القابلة لالنصهار

ISO 3807-2:2000 

تنطبق املعايري التالية على تصميم أوعية التربيد وفقا لنظام األمم املتحدة، وعلى بنائها وفحصها  ٤-١-٢-٢-٦
األويل، واختبارها، باستثناء أن اشتراطات الفحص املتعلقة بنظام تقييم استيفاء املواصفات واالعتماد تكون متفقة 

 :٥-٢-٢-٦مع األحكام الواردة يف 

 اجلزء - لتر ١٠٠٠ األوعية املعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، حبجم ال يتجاوز -يدأوعية الترب
 التصميم، والصنع، والفحص واالختبارات : ١

ISO 21029-1:2004 
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 املواد ٢-٢-٢-٦

باإلضافة إىل اشتراطات املواد احملددة يف معايري تصميم وبناء أوعية الضغط، وأي قيود حمددة يف توجيه    
 :، تنطبق املعايري التالية على مالءمة املواد)P200مثل توجيه التعبئة (املنقول ) أو الغازات(املنطبق للغاز  التعبئة 

 اجلزء - مالءمة مواد االسطوانة والصمام حملتويات الغاز -اسطوانات الغاز القابلة للنقل 
 .املواد املعدنية: األول

ISO 11114-1:1997 

 اجلزء - مالءمة مواد االسطوانة والصمام حملتويات الغاز -ل اسطوانات الغاز القابلة للنق
 املواد غري املعدنية: الثاين

ISO 11114-2:2000 

 معدات التشغيل ٣-٢-٢-٦

 :تنطبق املعايري التالية على وسائل اإلغالق ومحايتها 

 أغطية محاية الصمامات ووقاية الصمامات السطوانات الغاز الصناعي -اسطوانات الغاز 
  التصميم والبناء واالختبارات-الطيب و

ISO 11117:1998 

 املواصفات واختبار - صمامات اسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء -اسطوانات الغاز 
 النموذج

ISO 10297:1999 

 الفحص واالختبار الدوريان ٤-٢-٢-٦

 : حتمل عالمة األمم املتحدةتنطبق املعايري التالية على الفحص واالختبار الدوريني لالسطوانات اليت 

 ISO 6406:1992 الفحص واالختبار الدوري السطوانات الغاز املصنوعة من الفوالذ غري امللحوم

 الفحص واالختبار - اسطوانات الغاز املصنوعة من سبائك األلومنيوم -األلومنيوم امللحوم 
 الدوريان

ISO 10461:1993 

 ISO 10462:1994 والصيانة الدوريان الفحص -اسطوانات األستيلني املذاب 

 املواصفات واختبار � صمامات اسطوانات الغاز القابلة إلعادة امللء �اسطوانات الغاز 
 النموذج

ISO 11623:2002 

 نظام تقييم التوافق واعتماد صنع أوعية الضغط ٥-٢-٢-٦

 التعاريف ١-٥-٢-٢-٦

 :ألغراض هذا القسم 

 العتماد السلطة املختصة لصانع ما بإقرار النموذج التصميمي لوعاء الضغط، نظاما  يعيننظام تقييم التوافق
 واعتماد نظام اجلودة لدى الصانع، واعتماد هيئات الفحص؛

  يعين تصميم وعاء الضغط كما هو حمدد يف معيار معني ألوعية الضغط؛النموذج التصميمي

 . بتقدمي أدلة موضوعية يعين تأكيد استيفاء االشتراطات املبينة بالفحص أوالتحقق



 

-203- 

 اشتراطات عامة ٢-٥-٢-٢-٦

 السلطة املختصة 

تقر السلطة املختصة اليت تعتمد وعاء الضغط نظام تقييم التوافق بغية ضمان توافق أوعية  ١-٢-٥-٢-٢-٦
ء ويف احلاالت اليت ال تكون فيها السلطة املختصة اليت تعتمد وعا. الضغط مع اشتراطات هذه الالئحة النموذجية

الضغط هي نفسها السلطة املختصة يف بلد الصناعة، تبني عالمات بلد االعتماد وبلد الصناعة يف عالمات وعاء 
 ).٨-٢-٢-٦ و٧-٢-٢-٦انظر (الضغط 

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

 .جيوز للسلطة املختصة أن تفوض وظائفها يف نظام تقييم التوافق كلياً أو جزئياً ٢-٢-٥-٢-٢-٦

تكفل السلطة املختصة توافر قائمة جارية هليئات الفحص املعتمدة وعالمات هويتها  ٣-٢-٥-٢-٢-٦
 .والصانعني املعتمدين وعالمات هويتهم

 هيئة الفحص 

 :ص لفحص أوعية الضغط، على أنتعتمد السلطة املختصة هيئة الفح ٤-٢-٥-٢-٢-٦

يكون لديها عاملون هبيكل تنظيمي وقادرون ومدربون وأكفاء ومهرة ألداء مهامها التقنية أداء  )أ(
 مرضيا؛

 ويكون لديها منفذ إىل التسهيالت واملعدات املناسبة والكافية؛ )ب(
 وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثري قد مينعها من ذلك؛ )ج(
 فل السرية التجارية لألنشطة التجارية والتسجيلية للصانع وغريه من اهليئات؛وتك )د(
 وجتري متييزاً واضحاً بني مهام هيئة الفحص الفعلية واملهام غري املرتبطة بذلك؛  )ه(
 وتقوم بتشغيل نظام جودة موثق؛ )و(
 يف هذه الالئحة وتكفل أداء االختبارات والفحوص املبينة يف معيار وعاء الضغط ذي الصلة )ز(

 النموذجية؛ 
 .٦-٥-٢-٢-٦وحتتفظ بنظام تقرير وتسجيل فعال ومناسب يتمشى مع  )ح(

تقوم هيئة الفحص باعتماد النموذج التصميمي، واختبار وفحص إنتاج أوعية الضغط،  ٥-٢-٥-٢-٢-٦
 ).٥-٥-٢-٢-٦ و٤-٥-٢-٢-٦انظر (وشهادة التحقق من التوافق مع معيار أوعية الضغط ذي الصلة 

 الصانع 

 :على الصانع أن ٦-٢-٥-٢-٢-٦

 ؛٣-٥-٢-٢-٦يقوم بتشغيل نظام جودة موثق يتمشى مع  )أ(
 ؛٤-٥-٢-٢-٦ويتقدم بطلب اعتماد النموذج التصميمي على النحو الوارد يف  )ب(
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خيتار هيئة فحص من قائمة هيئات الفحص املعتمدة اليت حتتفظ هبا السلطة املختصة يف بلد و )ج(
  واالعتماد؛

 .٦-٥-٢-٢-٦وحيتفظ بسجالت وفقاً ملا ورد يف  )د(

 معمل االختبار 

 :يتوفر يف معمل االختبار ما يلي ٧-٢-٥-٢-٢-٦

 عاملون هبيكل تنظيمي، بأعداد وكفاءة ومهارة كافية؛ )أ(
وتسهيالت ومعدات مناسبة وكافية ألداء االختبارات اليت يتطلبها معيار الصناعة مبا يرضي  )ب(

 .صهيئة الفح

 نظام اجلودة لدى الصانع ٣-٥-٢-٢-٦

يتضمن نظام اجلودة كل العناصر واالشتراطات واألحكام اليت اعتمدها الصانع، ويكون  ١-٣-٥-٢-٢-٦
 .موثقا بطريقة واسعة ومنظمة، يف شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات مكتوبة

 :وتتضمن احملتويات بوجه خاص أوصافاً كافية ملا يلي 

 نظيمي ومسؤوليات العاملني بشأن تصميم الناتج وجودته؛اهليكل الت )أ(
وتقنيات مراقبة التصميم والتحقق منه، والعمليات واإلجراءات اليت ستستخدم عند  )ب(

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

 وتوجيهات تشغيل العملية؛
 وسجالت اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وبيانات املعايرة؛ )د(
 استعراضات اإلدارة لضمان التشغيل الفعال لنظام اجلودة املترتبة على املراجعات مبقتضى                                       و  )ه(

 ؛ ٢-٣-٥-٢-٢-٦
 والعملية اليت تبني كيفية تلبية اشتراطات العميل؛ )و(
 ها؛وعملية مراقبة املستندات ومراجعت )ز(
 واملواد اليت ، والعناصر املشتراة،ووسائل مراقبة أوعية الضغط غري املستوفية لالشتراطات )ح(

  واملواد النهائية؛،جتهز
 .وبرامج تدريب العاملني املعنيني وإجراءات تأهيلهم )ط(

 مراجعة نظام اجلودة ٢-٣-٥-٢-٢-٦

-٢-٢-٦لالشتراطات الواردة يف جيرى تقييم أويل لنظام اجلودة لتحديد ما إذا كان مستوفيا  
 . مبا يرضي السلطة املختصة١-٣-٥

 .خيطر الصانع بنتائج املراجعة ويتضمن اإلخطار نتائج املراجعة وأي إجراءات تصحيحية مطلوبة 
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. جترى مراجعات دورية ترضي السلطة املختصة لضمان صيانة الصانع لنظام اجلودة وتطبيقه 
 .ة للصانعوتوفر تقارير املراجعات الدوري

   صيانة نظام اجلودة٣-٣-٥-٢-٢-٦

وخيطر الصانع السلطة .  وكفؤاوافيايقوم الصانع بصيانة نظام اجلودة كما اعتمد حىت يظل  
وتقيم التغيريات املقترحة لتحديد ما إذا كان نظام اجلودة . املختصة اليت اعتمدت نظام اجلودة بأي تغيريات يعتزمها

 .١-٣-٥-٢-٢-٦املعدل سيستويف اشتراطات 

 عملية االعتماد ٤-٥-٢-٢-٦

 االعتماد األويل للنموذج التصميمي 

  يتألف االعتماد األويل للنموذج التصميمي من اعتماد نظام اجلودة لدى الصانع واعتماد ١-٤-٥-٢-٢-٦
 ٢-٤-٥-٢-٢-٦وخيضع طلب االعتماد األويل للنموذج التصميمي لالشتراطات . تصميم وعاء الضغط الذي ينتج

 .٩-٤-٥-٢-٢-٦ و٦-٤-٥-٢-٢-٦إىل 

  يتقدم الصانع الراغب يف إنتاج أوعية ضغط طبقاً ملعيار أوعية الضغط وهلذه الالئحة ٢-٤-٥-٢-٢-٦
إىل السلطة املختصة  وعاء ضغط واحد على األقل النموذجية بطلب للحصول على شهادة اعتماد لنموذج تصميم

وتقدم هذه الشهادة إىل . ، وحيصل عليها وحيتفظ هبا٩-٤-٥-٢-٢-٦نة يف قاً لإلجراءات املبيطبيف بلد االعتماد 
 .السلطة املختصة يف بلد االستخدام إذا طلبتها

 :ويتضمنل مرفق صناعي بشأن ك  يقدم طلب ٣-٤-٥-٢-٢-٦

اسم الصانع وعنوانه املسجل، وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان الطلب مقدماً من ممثل  )أ(
 ا املمثل؛مفوض، اسم وعنوان هذ

 ؛)إذا كان خمتلفاً عن العنوان السابق(عنوان مرفق التصنيع  )ب(

 املسؤول عن نظام اجلودة؛) أو األشخاص(اسم ولقب الشخص  )ج(

 ختصيص وعاء الضغط ومعيار وعاء الضغط املعين؛ )د(

 تفاصيل رفض أي طلب مماثل من جانب أي سلطة خمتصة؛  )ه(

 موذج التصميمي؛هوية هيئة الفحص العتماد الن )و(

 ؛ و١-٣-٥-٢-٢-٦مستندات املرفق الصناعي اليت حتددها  )ز(

املستندات التقنية الالزمة العتماد النموذج التصميمي، واليت متكِّن من التحقق من  )ح(
وتغطي . استيفاء أوعية الضغط الشتراطات معيار تصميـم أوعيـة الضغـط املعنـي

 ما يلي على األقل بقدر ما يلزم تضمنالصناعة، وتاملستندات التقنية التصميم وأسلوب 
 :للتقييم
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معيار تصميم وعاء الضغط ورسومات التصميم والصناعة اليت تبني  `١`
 العناصر والتجميعات الفرعية إن وجدت؛

األوصاف والتفسريات الالزمة لفهم الرسومات واالستخدام املستهدف  `٢`
 ألوعية الضغط؛

 زمة للتحديد الكامل لعملية الصناعة؛قائمة باملعايري الال `٣`

 حسابات التصميم ومواصفات املواد؛ `٤`

تقارير اختبار اعتماد النموذج التصميمي، اليت تصف نتائج الفحوص  `٥`
 .٩-٤-٥-٢-٢-٦واالختبارات اليت أجريت وفقاً ل  

 .ة مبا يرضي السلطة املختص٢-٣-٥-٢-٢-٦  ُتجرى مراجعة أولية وفقاً ل  ٤-٤-٥-٢-٢-٦

 .  إذا رفض االعتماد تقدم السلطة املختصة للصانع أسباباً كتابية مفصلة هلذا الرفض٥-٤-٥-٢-٢-٦

 ٣-٤-٥-٢-٢-٦  بعد املوافقة تقدم للسلطة املختصة أي تغيريات يف املعلومات مقدمة مبقتضى ٦-٤-٥-٢-٢-٦
 .املتعلقة باملوافقة األولية

 اعتمادات النماذج التصميمية التالية 

 ٨-٤-٥-٢-٢-٦  يشمل طلب اعتماد منوذج تصميمـي تال االشـتراطات الـواردة فــي ٧-٤-٥-٢-٢-٦
ويف هذه احلالة سيكون نظام اجلودة  .  شريطة أن يكون الصانع حائزاً العتماد لنموذج تصميمي أويل ٩-٤-٥-٢-٢-٦و

 .ينطبق على التصميم اجلديد  قد أقر أثناء اعتماد النموذج التصميمي األول، و٣-٥-٢-٢-٦لدى الصانع مبقتضى 

 :  يشمل الطلب ما يلي٨-٤-٥-٢-٢-٦

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

 تفاصيل أي رفض لطلب مماثل من أي سلطة خمتصة؛ )ب(

 دليل على منح اعتماد النموذج التصميمي األويل؛ )ج(

 ).ح(٣-٤-٥-٢-٢-٦املستندات التقنية كما هي مبينة يف  )د(

 إجراءات اعتماد النموذج التصميمي 

 :  تقوم هيئة الفحص مبا يلي٩-٤-٥-٢-٢-٦

 :فحص املستندات التقنية للتحقق من أنت )أ(

 التصميم يتفق مع األحكام ذات الصلة للمعيار؛ `١`
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تندات التقنية وتعترب ممثلة قد صنعت وفق املسحصة إنتاج النموذج األويل  `٢`
 للتصميم؛

 ؛٥-٥-٢-٢-٦فحوص اإلنتاج قد أجريت كما هو مطلوب يف تتحقق من أن  )ب(

 على اختبارات أوعية تشرف أوعية الضغط من حصة إنتاج النموذج األويل وختترب )ج(
 الضغط هذه كما هو مطلوب العتماد النموذج التصميمي؛

قق تحلواالختبارات املبينة يف معيار أوعية الضغط لأدت الفحوص تكون قد تؤدي أو  )د(
 :من أن

 ؛مت استيفاؤهاملعيار قد طّبق و `١`

 اإلجراءات اليت اتبعها الصانع تستويف اشتراطات املعيار؛ و `٢`

 . بكفاءة وبشكل صحيحنموذج إجراء خمتلف فحوص اعتماد التكفل  )ه(

ة، واسـتيفاء كـل االشـتراطات املنطبقة وبعد إجراء اختبار النموذج األويل بنتائج مرضيـ 
ضمن اسم الصانع وعنوانه، ونتائج التصميمي يت النموذج تصدر شهادة اعتماد ٤-٥-٢-٢-٦الواردة يف 

 .واستخالصات الفحص، والبيانات الالزمة لتحديد النموذج التصميمي

سباباً مفصلة وإذا رفض إصدار اعتماد النموذج التصميمي تقدم السلطة املختصة للصانع أ 
 .مكتوبة هلذا الرفض

 مدة ت  التعديالت يف النماذج التصميمية املع١٠-٤-٥-٢-٢-٦

 : بأي مما يلييقوم الصانع 

 بأي تعديالت يف النموذج التصميمي عتمادإبالغ السلطة املختصة اليت أصدرت اال )أ(
 املعتمد كما هو حمدد يف معيار أوعية الضغط؛

التعديالت تصميماً جديداً وفقاً هذه شكل تذج التصميمي حيثما لنموطلب اعتماد تال ل )ب(
وُيعطى هذا االعتماد اإلضايف يف شكل تعديل لشهادة . ملعيار أوعية الضغط ذي الصلة

 . اعتماد النموذج التصميمي األصلي

باملوافقة   ترسل السلطة املختصة إىل أي سلطة خمتصة أخرى، عند الطلب، املعلومات املتعلقة ١١-٤-٥-٢-٢-٦
 .على النموذج التصميمي، وتعديالت املوافقة وسحبها

 شهادات إصدار الواإلنتاج فحص  ٥-٥-٢-٢-٦

 اشتراطات عامة 

وقد ختتلف . كل وعاء ضغط وإصدار شهادة بشأنهجتري هيئة الفحص، أو من تفوضه، فحص  
 اعتمادة الفحص املستخدمة الختبار هيئة الفحص اليت خيتارها الصانع للفحص واالختبار أثناء اإلنتاج عن هيئ

 .النموذج التصميمي
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 عن عمليات ني وأكفاء، مستقلني مدربني مبا يرضي هيئة الفحص أن لدى الصانع مفتشيثبتوحيثما  
 .ن بالفحص، ويف هذه احلالة حيتفظ الصانع بسجالت تدريب املفتشنيوالصناعة، ميكن أن يقوم هؤالء املفتش

أن عمليات الفحص اليت جيريها الصانع واالختبارات اليت أجريت وتتحقق هيئة الفحص من  
 مع معايري واشتراطات هذه الالئحة النموذجية، فإذا رأت أن هناك عدم توافق يف هذا متاماعلى أوعية الضغط تتفق 

 .الفحص واالختبار ميكن سحب اإلذن بإجراء مفتشي الصانع للفحص

. ، بإعالن التوافق مع النموذج التصميمي املشهود بهويقدم الصانع، بعد موافقة هيئة الفحص 
ويعترب التقدم بطلب شهادة عالمات وعاء الضغط إعالناً بأن وعاء الضغط يستويف معايري أوعية الضغط املنطبقة 

وتقوم اهليئة املختصة بتثبيت، أو تفوض الصانع يف . واشتراطات التوافق بني نظام التقييم وهذه الالئحة النموذجية
 .تثبيت، شهادة عالمات وعاء الضغط، والعالمة املسجلة هليئة الفحص على كل وعاء ضغط مقبول

 .وتصدر شهادة االستيفاء وتوقعها هيئة الفحص والصانع، قبل ملء أوعية الضغط 

 السجالت ٦-٥-٢-٢-٦

 تقل عن    حيتفظ الصانع وهيئة الفحص بسجالت اعتماد النموذج التصميمي وشهادات االستيفاء ملدة ال                         
 . سنة٢٠

 نظام اعتماد الفحص واالختبار الدورَيْين ألوعية الضغط                 ٦-٢-٢-٦

 التعريف     ١-٦-٢-٢-٦

 :ألغراض هذا القسم      

 يعين نظاماً العتماد السلطة املختصة هليئة تقوم بتنفيذ الفحص واالختبار الدوريني ألوعية                          نظام االعتماد    
 .مبا يف ذلك اعتماد نظام اجلودة التابع للهيئة            ") لفحص واالختبار الدوريني       هيئة ا "يشار إليها فيما يلي مبثابة       (الضغط  

 اشتراطات عامة      ٢-٦-٢-٢-٦

  املختصة السلطة    

تقر السلطة املختصة نظام اعتماد من أجل ضمان أن يتوافق الفحص واالختبار الدوريني ألوعية الضغط                                ١-٢-٦-٢-٢-٦
حلاالت اليت ال تكون فيها السلطة املختصة اليت تعتمد هيئة لتنفيذ أعمال الفحص                ويف ا. مع اشتراطات هذه الالئحة النموذجية          

واالختبار الدوريني ألوعية الضغط هي نفسها السلطة املختصة للبلد الذي يعتمد صناعة أوعية الضغط، تبيَّن عالمات بلد                               
 ).٧-٢-٢-٦انظر   (االعتماد للفحص واالختبار الدوريني يف عالمات وعاء الضغط              

وتقّدم السلطة املختصة لبلد اعتماد الفحص واالختبار الدوريني، عند الطلب، أدلة تثبت توافق نظام                                  
 .االعتماد هذا مع نظريه يف بلد االستخدام مبا يف ذلك سجالت الفحص واالختبار الدوريني                      

 بناء  ١-٤-٦-٢-٢-٦وجيوز للسلطة املختصة لبلد االعتماد أن تفسخ شهادة االعتماد املشار إليها يف                    
 .على أدلة تثبت عدم االمتثال لنظام االعتماد           

 .  جيوز للسلطة املختصة أن تفّوض مهامها يف نظام االعتماد هذا كلياً أو جزئياً               ٢-٢-٦-٢-٢-٦
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 .تكفل السلطة املختصة توافر قائمة حالية هليئات الفحص واالختبار الدوريني املعتمدة وعالمات هويتها                          ٣-٢-٦-٢-٢-٦

 فحص واالختبار الدوريني      هيئة ال   

 :تعتمد السلطة املختصة هيئة الفحص واالختبار الدوريني، شريطة أن                   ٤-٢-٦-٢-٢-٦

يكون لديها عاملون هبيكل تنظيمي، قادرون ومدربون وأكفاء ومهرة ألداء مهامها التقنية أداء                             )أ(
 مرضياً؛  

 يكون هلا منفذ إىل التسهيالت واملعدات املناسبة والكافية؛                )ب(

 تعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثري قد مينعها من القيام بذلك؛                     )ج(

 ؛ تجارية تكفل السرية ال     )د(

حتفظ حدوداً واضحة بني مهام هيئة الفحص واالختبار الدوريني الفعلية واملهام غري املرتبطة                               )ه(
 بذلك؛   

 ؛ ٣-٦-٢-٢-٦ يف وفقا ملا وردتقوم بتشغيل نظام جودة موثَّق  ) و(

 ؛ ٤-٦-٢-٢-٦تتقدم بطلب اعتماد مبقتضى  ) ز(

 ؛ و٥-٦-٢-٢-٦تكفل أن جترى الفحوص واالختبارات الدورية مبقتضى  ) ح(

 .٦-٦-٢-٢-٦حتتفظ بنظام تقرير وتسجيل فعال ومناسب يتوافق مع  ) ط(

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

   نظام اجلودة ١-٣-٦-٢-٢-٦

يتضمن نظام اجلودة كل العناصر واالشتراطات واألحكام اليت اعتمدهتا هيئة الفحص واالختبار  
 . ويكون موثَّقاً بأسلوب منهجي ومنظَّم يف شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات مكتوبة. الدوريني

 : يشتمل نظام اجلودة على ما يلي 

 وصف للهيكل التنظيمي واملسؤوليات؛ )أ(

راقبة اجلودة وضمان اجلودة مب ونيالفحص واالختبار الدوري ذات الصلة بالتعليمات ) ب(
 ؛ات العملينفيذوت

 سجالت اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات املعايرة وبياناهتا؛  ) ج(

مراجعات اإلدارة لضمان التشغيـل الفعـال لنظـام اجلـودة املترتبـة على  )د(
 ؛ ٢-٣-٦-٢-٢-٦املراجعـات مبقتضى 

 عملية مراقبة املستندات ومراجعتها؛  )ه(
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 وسائل مراقبة أوعية الضغط غري املستوفية لالشتراطات؛  )و( 

 . برامج تدريب العاملني املعنيني وإجراءات تأهيلهم )ز( 

   املراجعة٢-٣-٦-٢-٢-٦

 لتحديد ما إذا جتري مراجعة لعمل هيئة الفحص واالختبار الدوريني ونظام اجلودة التابع هلا 
 .كانت تستويف اشتراطات هذه الالئحة التنظيمية على حنو يرضي السلطة املختصة

لزم توقد ). ٣-٤-٦-٢-٢-٦انظر (ُتجرى املراجعة كجزء من عملية االعتماد األويل  
 ). ٦-٤-٦-٢-٢-٦انظر (املراجعة كجزء من عملية تعديل اعتماد معني 

املختصة لضمان استمرار استيفاء هيئة الفحص واالختبار جترى مراجعات دورية ترضي السلطة  
 . الدوريني هبذه الالئحة التنظيمية

ويتضمَّن اإلخطار نتائج املراجعة . ُتخطَر هيئة الفحص واالختبار الدوريني بنتائج أي مراجعة 
 .وأي إجراءات تصحيحية مطلوبة

   صيانة نظام اجلودة ٣-٣-٦-٢-٢-٦

 .بار الدوريني بصيانة نظام اجلودة عند إقراره حىت يظلّ كفؤاً وفّعاالًتقوم هيئة الفحص واالخت 

وُتخِطر هيئة الفحص واالختبار الدوريني السلطة املختصة اليت أقرت نظام اجلودة بأي تغيريات  
 .٦-٤-٦-٢-٢-٦تعتزم القيام هبا وفقاً لطريقة تعديل اإلقرار الواردة يف 

 حص واالختبار الدوريني طريقة اعتماد هيئات الف ٤-٦-٢-٢-٦

 االعتماد األويل 

  تتقدَّم اهليئة الراغبة يف إجراء الفحص واالختبار الدوريني ألوعية الضغط طبقاً ملعايري أوعية ١-٤-٦-٢-٢-٦
 .الضغط وهذه الالئحة التنظيمية النموذجية بطلب للحصول على شهادة اعتماد إىل السلطة املختصة واالحتفاظ هبا

 .ملوافقة املكتوبة إىل السلطة املختصة يف بلد االستخدام إذا طلبتهاتقدم هذه ا 

 :كل هيئة فحص واختبار دوريني، حيتوي علىشأن   يقدم طلب ب٢-٤-٦-٢-٢-٦

اسم هيئة الفحص واالختبار الدوريني وعنواهنا، وإذا كان الطلب مقدَّماً من ممثّل  )أ(
 مفوَّض، اسم وعنوان هذا املمثل؛ 

  مرفق يؤدي عملية الفحص واالختبار الدوريني؛ عنوان كل )ب(

 املسؤول عن نظام اجلودة؛ ) أو األشخاص(اسم وصفة الشخص  )ج(

تعيني أوعية الضغط، وطرائق الفحص واالختبار الدوريني، ومعايري وعاء الضغط املعين  )د(
 املستوفية لنظام اجلودة؛ 
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 ؛ ١-٣-٦-٢-٢-٦ هو حمدَّد يف مستندات لكل مرفق وللمعدات ولنظام اجلودة كما  )ه(

 سجالت التأهيل والتدريب للعاملني يف الفحص واالختبار الدوريني؛  )و(

 . تفاصيل أي رفض العتماد طلب مماثل من جانب أي سلطة خمتصة أخرى )ز(

 :   على السلطة املختصة أن٣-٤-٦-٢-٢-٦

 معايري وعاء الضغط املعين     تفحص املستندات للتحقّق من أن اإلجراءات مستوفية الشتراطات        )أ(
 وهلذه الالئحة التنظيمية النموذجية؛ 

 للتحقق من أن الفحوص واالختبارات      ٢-٣-٢-٢-٦جتـري مراجعة وفقاً ملا هو وارد يف          )ب(
تنفَّذ طبقاً ملا تقتضيه معايري وعاء الضغط املعين وهذه الالئحة التنظيمية النموذجية، وعلى حنو              

 . يرضي السلطة املختصة

  تصدر شهادة االعتماد بعد أن تنفَّذ املراجعة وتأيت بنتائج مرضية وتكون االشتراطات املنطبقة ٤-٤-٦-٢-٢-٦
وتشمل هذه الشهادة اسم هيئة الفحص واالختبار الدوريني والعالمة املسجَّلة وعنوان كل مرفق، . مرضية

املثال النموذج التصميمي لوعاء الضغط وطريقة على سبيل (والبيانات الضرورية املتعلقة بتعيني أنشطتها املعتمدة 
 ).الفحص واالختبار ومعايري وعاء الضغط

  إذا رفضت هيئة الفحص واالختبار الدوريني االعتماد، تقدم السلطة املختصة أسباباً كتابية ٥-٤-٦-٢-٢-٦
 . مفصَّلة هلذا الرفض

  اعتماد هيئة الفحص واالختبار الدوريني يفتعديالت ال 

  بعد االعتماد، ُتخطر هيئة الفحص واالختبار الدوريني السلطة املختصة اليت أصدرته بأي ٦-٤-٦-٢-٢-٦
 . املتعلقة باالعتماد األويل٢-٤-٦-٢-٢-٦تعديالت يف املعلومات مقدَّمة مبقتضى 

تقيَّم التعديالت لتحديد ما إذا كانت تستويف اشتراطات معايري وعاء الضغط ذي الصلة  
تقبل . ٢-٣-٦-٢-٢-٦وقد تتطلب مراجعة وفقاً ملا هو وارد يف . ئحة التنظيمية النموذجيةوترضي هذه الال

 .وُتصدر شهادة اعتماد معدَّلة عند االقتضاء. السلطة املختصة هذه التعديالت أو ترفضها بشكل مكتوب

تعلقة   ترسل السلطة املختصة إىل أي سلطة خمتصة أخرى، عند الطلب، املعلومات امل٧-٤-٦-٢-٢-٦
 . االعتمادات، والتعديالت املسحوبةيفباالعتمادات األولية، والتعديالت 

  إصدار الشهاداتالفحص واالختبار الدوريان و  ٥-٦-٢-٢-٦

يعترب التقّدم بطلب شهادة عالمات للفحص واالختبار الدوريني لوعاء الضغط إعالناً بأن وعاء  
وتقوم هيئة الفحص . اشتراطات هذه الالئحة التنظيمية النموذجيةالضغط يستويف معايري أوعية الضغط املنطبقة و

واالختبار الدوريني بتثبيت شهادة عالمات الفحص واالختبار الدوريني، مبا يف ذلك عالمتها املسجَّلة، على كلِّ 
 ). ٦-٧-٢-٢-٦انظر (وعاء ضغط معتمد 

دة تفيد أن وعاء الضغط قبل ملء وعاء الضغط، تصدر هيئة الفحص واالختبار الدوريني شها 
 .قد اجتاز الفحص واالختبار الدوريني
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 السجالت  ٦-٦-٢-٢-٦

حتتفظ هيئة الفحص واالختبار الدوريني بسجالت الفحوص واالختبارات الدورية املتعلقة  
مبا يف ذلك مكان مرفق االختبار، ملدة ال تقل عن ) سواء اجتازت هذه الفحوص أم فشلت فيها(بأوعية الضغط 

 .سنة ١٥

حيتفظ مالك أوعية الضغط بسجل مطابق حىت موعد الفحص واالختبار الدوريني التايل ما مل  
 . يسحب وعاء الضغط من اخلدمة بصورة دائمة

 وضع العالمات على أوعية الضغط القابلة إلعادة امللء اليت حتمل عالمة األمم املتحدة ٧-٢-٢-٦

ء واليت حتمل عالمة األمم املتحدة عالمات واضحة توضع على أوعية الضغط القابلة إلعادة املل 
) وتثبت هذه العالمات بصورة دائمة ختتم أو تنقش أو حتفر مثالً. مقروءة للشهادة وعالمات التشغيل والتصنيع

وتوضع العالمات على كتف وعاء الضغط أو قمته أو رقبته أو على جزء مثبت بصورة دائمة يف وعاء . الضغطعلى وعاء 
ويبلغ احلد األدىن ). مثل طوق ملحوم أو لوحة مقاومة للتآكل ملحومة على الغالف اخلارجي لوعاء تربيد مغلق(الضغط 

 مم ٢,٥ مم أو أكثر و١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها ٥، "األمم املتحدة"حلجم العالمات، باستثناء رمز تعبئة 
 مم يف أوعية الضغط ١٠" األمم املتحدة  "م األدىن لرمز تعبئة  ويكون احلج.  مم١٤٠ألوعية الضغط اليت يقل قطرها عن  

 . مم١٤٠ مم يف أوعية الضغط اليت يقل قطرها عن ٥ وأكثر مم أو ١٤٠اليت يبلغ قطرها 

 :تطبيق عالمات الشهادة التالية ١-٧-٢-٢-٦

 ؛  رمز تعبئة األمم املتحدة )أ(

 اشتراطات هذه الالئحة النموذجية وال يوضع هذا الرمز إال على أوعية الضغط اليت تستويف
 ألوعية الضغط اليت حتمل عالمة األمم املتحدة؛

 ؛)ISO 9809-1مثل (املعيار التقين املستخدم يف التصميم والبناء واالختبار  )ب(

اليت حتدد بلد االعتماد كما هو مبني يف العالمات املميزة ) أو احلروف(احلرف  )ج(
 رور الدويل؛للمركبات ذات احملركات يف امل

عالمة أو طابع هوية هيئة الفحص املسجلة لدى السلطة املختصة يف البلد املرخص بوضع   )د(
 العالمة؛

 ("/").فصل بينهما خط مائل ي) رقمان(مث الشهر ) أربعة أرقام(تاريخ الفحص األويل، السنة   )ه(

 :تنطبق عالمات التشغيل التالية ٢-٧-٢-٢-٦

 ؛"BAR" ويتلوه حروف "PH"ات يسبقه حرفا اختبار الضغط بالبار )و(

مثل حلقة (الكتلة الفارغة لوعاء الضغط متضمنة كل األجزاء املكونة املثبتة بشكل دائم  )ز(
وال تشمل هذه الكتلة . "KG"بالكيلوغرامات يتلوها احلرفان ) الرقبة، حلقة القاعدة

.  املسامية لألستيلنيادةاملواقي الصمام أو أي طالء أو كتلة الصمام أو غطاء الصمام أو 
، أستيلني ذائب، ورقم األمم ١٠٠١ويف حالة أوعية الضغط الالزمة لرقم األمم املتحدة 

u 
n 
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، أستيلني خال من املذيب، جيب على األقل بيان رقم عشري واحد بعد ٣٣٧٤املتحدة 
 ١ن السطوانات اليت تقل عالعالمة العشرية ورقمني يف حالة أوعية الضغط عند استخدام ا

 كيلوغرام؛

وهذه العالمة . "MM" احلرفان ا جلدار وعاء الضغط باملم يليهة املضمونيا الدنةكاالسم )ح(
ليست مطلوبة ألوعية الضغط اليت تبلغ سعتها املائية لتراً واحداً أو أقل أو لالسطوانات 

 املركبة؛

) ١٠٠١م املتحدة رقم األم(يف حالة أوعية ضغط الغازات املضغوطة واألستيلني املذاب  )ط(
، ضغط التشغيل بالبار يسبقه )٣٣٧٤رقم األمم املتحدة (واألستيلني اخلايل من املذيب 

 املغلقة، ضغط التشغيل املسموح األقصى تسبقه تربيد؛ ويف حالة أوعية ال"PW"احلرفان 
 .��MAWPاألحرف 

عة املائية باللتر معربا يف حالة أوعية ضغط الغازات املسيلة والغازات املسيلة املربدة، الس )ي(
وإذا كانت قيمة السعة . "L"عنها بثالثة أرقام معنوية مقربة حىت آخر رقم يليها احلرف 

 املائية الدنيا أو االمسية عدداً صحيحاً ميكن جتاهل األرقام الواردة بعد العالمة العشرية؛

 إمجايل كتلة وعاء ،)١٠٠١رقم األمم املتحدة (يف حالة أوعية ضغط األستيلني املذاب  )ك(
ادة  وامل، وأي طالء،الضغط الفارغ والتجهيزات والتوابع اليت ال ترتع أثناء امللء

 للرقم األخري ة مقربثالثة أرقام معنوية واملذيب والغاز املشبع، معرباً عنها ب،املسامية
ويف . ويذكر رقم عشري واحد على األقل بعد العالمة العشرية. "KG"ويليها احلرفان 

 كغم، يعرب عن الكتلة برقمني معنويني مقربني ١الة أوعية الضغط اليت تقل كتلتها عن ح
 للرقم األخري؛ 

إمجايل ، )٣٣٧٤رقم األمم املتحدة (يف حالة أوعية ضغط األستيلني اخلايل من املذيب  )ل(
ة أي طالء، واملادكتلة الوعاء الفارغ والتجهيزات والتوابع اليت ال ترتع أثناء امللء و

. "KG" ويليهما احلرفان للرقم األخري ةمقربثالثة أرقام معنوية املسامية، معرباً عنها ب
ويف حالة أوعية الضغط اليت . ويذكر رقم عشري واحد على األقل بعد العالمة العشرية

  كغم، يعرب عن الكتلة برقمني معنويني مقربني للرقم األخري؛١تقل كتلتها عن 

 : الصنع التاليةتنطبق عالمات ٣-٧-٢-٢-٦

  املغلقة؛تربيدوهذه العالمة ليست مطلوبة ألوعية ال) 25Eمثل (حتديد لولب االسطوانة  )م(

وحني ال يكون بلد الصنع هو نفس بلد . عالمة الصانع اليت سجلتها السلطة املختصة )ن(
اليت حتدد بلد الصنع كما هو مبني ) أو احلروف(االعتماد تسبق عالمة الصانع احلرف 

وتفصل مسافة أو خط . يف العالمات املميزة للمركبات ذات احملركات يف املرور الدويل
 مائل بني عالمة البلد وعالمة الصانع؛

 الرقم املسلسل الذي وضعه الصانع؛ )س(
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يف حالة أوعية الضغط املصنوعة من الفوالذ وأوعية الضغط املركبـة واملبطنـة بالفوالذ  )ع(
 الذي يبني توافق "H"من خطر تقصف اهلدروجني، احلرف لنقل الغازات اليت تتض

 ).ISO 11114-1:1997انظر (الفوالذ مع حمتويات الغاز 

 :ترتب العالمات السابقة يف ثالث جمموعات ٤-٧-٢-٢-٦

 .٣-٧-٢-٢-٦تكون عالمات الصنع هي اجملموعة العليا وتظهر بالتتابع املبني يف  -

 ) ه(، وضغط االختبار ٢-٧-٢-٢-٦غيل الواردة يف تضم اجملموعة الوسطى عالمات التش -
 .إن كان األخري مطلوباً) ط(يسبقه مباشرة ضغط التشغيل 

 .١-٧-٢-٢-٦تكون عالمات العالمة هي اجملموعة السفلى وتظهر يف املسلسل املبني يف  -

 .وفيما يلي مثال للعالمات اليت توضع على االسطوانة

 )م ( )ن  ( )س  ( )ع( 
  H 765432  D MF  25E 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )ط      ( )و   ( )ز   ( )ي ( )ح  ( 
 5.8 MM 50 L 62.1 KG  PW200    PH300BAR 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )أ(   )ب    ( )ج( )د(  )ه   ( 
  2000/12 IB F   ISO 9809-1   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يسمح بالعالمات األخرى يف مساحات غري اجلدار اجلانيب، شريطة أن توضع يف مساحات منخفضة  ٥-٧-٢-٢-٦
 املغلقة جيوز أن توضع هذه تربيدويف حالة أوعية ال. اإلجهاد، وال تكون حبجم أو عمق خيلق تركزات إجهاد ضارة

 . جيوز أن تتناقض هذه العالمات مع العالمات املطلوبةوال. العالمات على لوحة منفصلة معلقة على الغالف اخلارجي

إىل جانب العالمات السابقة توضع على كل وعاء ضغط قابل إلعادة امللء ويستويف االشتراطات  ٦-٧-٢-٢-٦
 :  العالمة التالية٤-٢-٢-٦الواردة يف 

كون هذه وال ت.  البلد الذي يرخص هليئة الفحص واالختبار الدورينيتبني يتاحلروف ال )أ(
 العالمة ضرورية إذا كانت اهليئة معتمدة من السلطة املختصة يف البلد الذي اعتمد التصنيع؛

 العالمة املسّجلة للهيئة املرخص هبا من السلطة املختصة إلجراء االختبار والفحص الدوريني؛ )ب(

فصل ي) رقمان(يليها الشهر ) رقمان(تـاريخ الفحص واالختبار الدوريني والسنـة  )ج(
 .وجيوز استخدام أربعة أرقام لتحديد السنة("/"). بينهما خط مائل 

 .وتظهر هذه العالمات بنفس التسلسل املذكور

U 

n 
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يف حالة اسطوانات األستيلني، ومبوافقة السلطة املختصة، ميكن حفر تاريخ أحدث فحص  ٧-٧-٢-٢-٦
وتوضع احللقة . السطوانة بواسطة الصمامدوري وختم اهليئة اليت أجرت الفحص واالختبار على حلقة تثبت على ا

 . حبيث ال ميكن نزعها إال برتع الصمام من االسطوانة

  اليت حتمل رقم األمم املتحدة،وضع العالمات على أوعية الضغط غري القابلة للملء ٨-٢-٢-٦

اضحة مللء اليت حتمل عالمة األمم املتحدة عالمات وعادة اتوضع على أوعية الضغط غري القابلة إل 
االستنساخ أو (وتثبت هذه العالمات بصورة دائمة . ومقروءة للشهادة وعالمات أوعية الغاز أو أوعية الضغط احملددة

وتوضع العالمات، إال إذا كانت مستنسخة، على كتف وعاء الضغط . على وعاء الضغط) اخلتم أو النقش أو احلفر مثالً
ويبلغ احلجم األدىن للعالمات، ). مثل طوق ملحوم(ة يف وعاء الضغط  أو على جزء مثبت بصورة دائمعنقهأو قمته أو 

 مم ٥، احلد األدىن البالغ ��DO NOT REFILL" ال يعاد امللء" وعالمة  اخلاص بالتعبئةاألمم املتحدةرمز باستثناء 
أقل ويكون .  مم١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يقل قطرها ٢,٥ مم أو أكثر و١٤٠ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها 

 مم ألوعية ٥ مم أو أكثر و١٤٠ مم ألوعية الضغط اليت يبلغ قطرها ١٠  اخلاص بالتعبئةاألمم املتحدةرمز حجم ل
 . مم٥" ال يعاد امللء"حجم لعالمة أقل ويبلغ .  مم١٤٠الضغط اليت يقل قطرها عن 

). م(و) ح(و) ز( فيما عدا ٣-٧-٢-٢-٦ و١-٧-٢-٢-٦تنطبق العالمات الواردة يف  ١-٨-٢-٢-٦
" ال يعاد امللء" توضع عبارة ،وباإلضافة إىل ذلك. برقم دفعة اإلنتاج) س(وميكن االستعاضة عن الرقم املسلسل 

 . مم٥حبروف ال يقل ارتفاعها عن 

 .٤-٧-٢-٢-٦تنطبق االشتراطات الواردة يف  ٢-٨-٢-٢-٦

ا، االستعاضة عن هذه العالمات جيوز يف أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء، بسبب حجمه :ملحوظة
 .بوضع بطاقة

يسمح بوضع عالمات أخرى بشرط أن توضع يف مساحات منخفضة اإلجهاد غري اجلدار  ٣-٨-٢-٢-٦
 .اجلانيب، وأال تكون حبجم وعمق يولدان تركزات إجهاد ضارة، وأال تتناقض هذه العالمات مع العالمات املطلوبة

 ال حتمل رقم األمم املتحدةاشتراطات أوعية الضغط اليت  ٣-٢-٦

 ٢-٢-٦أوعية الضغط اليت ال تصمم أو تبىن أو تفحص أو ختترب أو تعتمد وفقاً الشتراطات  ١-٣-٢-٦
تصمم وتبىن وتفحص وختترب وتعتمد وفقاً ألحكام مدونة تقنية تعترف هبا السلطة املختصة واالشتراطات العامة 

 .١-٢-٦الواردة يف 

 تصمم وتبىن وتفحص وختترب وتعتمد وفقاً ألحكام هذا القسم ال يوضع أوعية الضغط اليت ٢-٣-٢-٦
 . عليها رمز تعبئة األمم املتحدة

تبىن االسطوانات واألنابيب وأوعية الضغط وحزم االسطوانات املعدنية حبيث تكون نسبة  ٣-٣-٢-٦
 :على النحو التايل) ضغط االنفجار مقسوما على ضغط االختبار(االنفجار الدنيا 

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

 .وضع العالمات وفقاً الشتراطات السلطة املختصة يف بلد االستخدامت ٤-٣-٢-٦
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 )خراطيش الغاز( الغازوي تالصغرية اليت حت وعيةاألواشتراطات رذاذات األيروسول  ٤-٢-٦

 )خراطيش الغاز(صغرية اليت حتتوي الغاز األوعية ال ١-٤-٢-٦

 ومدة املائي احلمام حرارة درجة وحتدد ساخن؛ مائي محام يف جيرى الختبار وعاء كل ضعخي ١-١-٤-٢-٦
 كان إذا س٥٠ºو( س٥٥º حرارة درجة يف إليه سيصل كان الذي  املستوى إىل الداخلي الضغط يصل حبيث االختبار
 للحرارة حساسة الوعاء اتـحمتوي كانت وإذا. )س٥٠º درجة عند الوعاء سعة منملائة  يف ا٩٥ يتجاوز ال السائل الطور
 بني املائي احلمام حرارة درجة ضبطت هذه، االختبار حرارة درجة يف تلني بالستيكية مادة من مصنوعاً الوعاء كان إذا أو
٢٠º٣٠و سºاألعلى احلرارة درجة عند رالختبا وعاء ٢ ٠٠٠ كل من واحد وعاء ضعخي ذلك، عن فضال ولكن، س؛. 

 حيدث أن اجلائز من أن غري له؛ دائم تشويه أي أو الوعاء من تسرب أي حيدث أالّ يشترط ٢-١-٤-٢-٦
 .منها تسرب أي حيدث أالّ شريطة الليونة؛ البالستيكية بسبب لألوعية تشوه

 رذاذات األيروسول ٢-٤-٢-٦

 . محام ماء ساخن أو بديل معتمد حلمام املاءختضع كل رذاذة أيروسول مملوءة الختبار ينفذ يف 

 اختبار محام املاء الساخن ١-٢-٤-٢-٦

تكون درجة حرارة محام املاء ومدة االختبار حبيث يصل الضغط الداخلي إىل الضغط الذي  ١-١-٢-٤-٢-٦
 ل عند سعة رذاذة األيروسون يف املائة م٩٥س إذا مل يتجاوز الطور السائل ٥٠ºأو (س ٥٥ºيصل إليه عند 

٥٠ºوإذا كانت احملتويات حساسة للحرارة، أو كانت رذاذات األيروسول مصنوعة من مادة لدائنية تصبح ). س
س، ولكن ختترب باإلضافة إىل ذلك رذاذة من كل ٣٠º و٢٠لينة عند هذه الدرجة، تضبط درجة حرارة احلمام بني 

 . عند درجة احلرارة األعلى٢ ٠٠٠

ي تسرب أو تشوه دائم يف رذاذة األيروسول، باستثناء أنه ميكن أن حيدث جيب أال حيدث أ ٢-١-٢-٤-٢-٦
 .تشوه لرذاذة األيروسول البالستيكية بسبب الليونة، شريطة أال حيدث تسرب منها

 الطرائق البديلة ٢-٢-٤-٢-٦

جيوز، بناء على موافقة السلطة املختصة، استخدام طرائق بديلة توفر مستوى معادال من  
 .٣-٢-٢-٤-٢-٦ و٢-٢-٢-٤-٢-٦ و١-٢-٢-٤-٢-٦يطة استيفاء االشتراطات املبينة يف األمان، شر

 نظام اجلودة ١-٢-٢-٤-٢-٦

وينفذ نظام . يتعني وجود نظام للجودة لدى معبئي رذاذات األيروسوالت ومنتجي مكوناهتا 
 .دم تقدميها للنقلاجلودة إجراءات تكفل رفض مجيع الرذاذات املشوهة أو اليت يتسرب منها األيروسول، وع

 :ويشمل نظام اجلودة ما يلي 

 وصف اهليكل التنظيمي واملسؤوليات؛ )أ(

 يف الفحص واالختبار، ومراقبة اجلودة، وضمان ستستخدمالتعليمات ذات الصلة اليت  )ب(
 اجلودة، وتنفيذ العمليات؛
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ايرة سجالت للجودة، من قبيل تقارير الفحص، وبيانات االختبار، وبيانات املع )ج(
 ؛اجلودةوشهادات 

 مراجعات جتريها اإلدارة لتأمني تشغيل نظام اجلودة على حنو فعال؛ )د(
  الوثائق ومراجعتها؛ملراقبةعملية  )ه (
  الرذاذات غري املستوفية للمواصفات؛لكشفوسيلة  )و(
  وأساليب لتأهيل العاملني املعنيني؛للتدريببرامج  )ز(
 . يف املنتج النهائيإجراءات لضمان عدم وجود تلف )ح(

وتكفل هذه التدقيقات أن يكون . وجيرى تدقيق أويل وتدقيقات دورية مقنعة للسلطة املختصة 
وُتخطر السلطة املختصة مسبقا بأي تعديل ُيتوخى إجراؤه يف . النظام املتفق عليه ُمرضيا وفعاال، وأن يظل كذلك

 . النظام املتفق عليه

 إلحكام اليت ختضع هلا رذاذات األيروسول قبل ملئهااختبارات الضغط وا ٢-٢-٢-٤-٢-٦

ختضع كل رذاذة أيروسول فارغة لضغط يساوي أو يتجاوز احلد األقصى املتوقع يف الرذاذات  
).  س٥٠º يف املائة من سعة رذاذة األيروسول عند ٩٥س إذا مل يتجاوز الطور السائل ٥٠ºأو (س ٥٥ºاململوءة عند 

فإذا أظهرت أية رذاذة دليال على التسرب مبعدل يساوي أو . ي الضغط املصمم للرذاذاتوال يقل هذا الضغط عن ثلث
 . عند ضغط االختبار، أو أظهرت تشوها أو عيبا آخر، وجب رفضها ١-ث. ١ مليبار ٢-١٠ × ٣,٣يتجاوز 

 اختبار رذاذات األيروسول بعد ملئها ٣-٢-٢-٤-٢-٦

ء من مالءمة ضبط جهاز التغضني ويتأكد من قبل عملية امللء، يتحقق القائم بعملية املل 
 . استخدام املادة الدافعة احملددة يف املواصفات

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

 .تكشف عن تسرب أو تشوه أو وزن زائدوُترفض أية رذاذة  

 ٢-٤-٢-٦ و١-٤-٢-٦رهنا مبوافقة السلطة املختصة، ال ختضع لألحكام املبينة يف  ٣-٤-٢-٦
األيروسوالت واألوعية الصغرية اليت حتتوي منتجات صيدالنية وغازات غرب هلوبة يشترط تعقيمها ولكنها قد تتأثر 

 :ن، وذلك يف احلاالت التاليةتأثريا ضارا يف اختبار محام املاء الساخ

 حتت سلطة إدارة صحية وطنية، وفقا ملمارسات الصناعة اجليدة اليت أقرهتا صنعتإذا  )أ(
 ، إذا اقتضت السلطة املختصة ذلك؛)١(منظمة الصحة العاملية

إذا حتقق مستوى أمان مماثل يف حالة استخدام املنتج لطرائق بديلة لكشف التسرب  )ب(
لضغط، من قبيل كشف اهلليوم، وتنفيذ اختبار محام املاء لعينة إحصائية وقياس مقاومة ا

 . رذاذة من كل دفعة إنتاج٢ ٠٠٠ال تقل عن رذاذة واحدة لكل 
 ـــــــــــــ

 )١( WHO Publication: "Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of 

guidelines and related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection". 
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 ٣-٦ الفصل

 ٢-٦ الشعبة مواد عبوات واختبار بناء اشتراطات

 عموميات ١-٣-٦

 :٢-٣-٦ قسمالو القسم هذااشـتراطات  تويفـتس اليت العبوة على التالية العالمات وضعت ١-١-٣-٦

  ؛   للتعبئة املتحدة األمم رمز )أ(

 ؛٢-١-٦ قسمال ألحكام وفقاً العبوة نوع يبني الذي الرمز )ب(

 ؛"٢-٦ الرتبة" عبارة )ج(

 العبوة؛ صنع سنة من رقمني آخر )د(

 يف احملرك ذات للمركبات املميزة العالمة باستخدام العالمة، بوضع صرحت اليت الدولة  )ه(
 الدويل؛ املرور

 املختصة؛ السلطة حتدده حسبما للعبوة املميزة العالمات من ذلك غري أو الصانع اسم )و(

 الرمز بعد مباشرة" U "حرف كتابة يلزم ،٩-٢-٣-٦ شروط تستويف اليت العبوات يف )ز(
 .أعاله )ب (البند يف املطلوب

 مائل خطبواسطة ) ز(إىل ) أ(ويتم الفصل بوضوح بني كلٍّ من عناصر العالمات املنطبقة من  
 .أو مسافة مثالً، حىت ميكن التعرف إليه بسهولة

 :أمثلة للعالمات ٢-١-٣-٦

  4G/CLASS 6.2/01  د(و) ج(و) ب(و) أ(١-١-٣-٦ يف جاء كما( 
  S/SP-9989-ERIKSSON و(و  )ه( ١-١-٣-٦ يف جاء كما( 

 اإلجراءات اليت تتبع ووصفاً ألنواع عنيقدم الصانعون واملوزعون التالون للعبوات معلومات  ٣-١-٣-٦
وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون الطرود، كما ) ائد أو احلشايا املطلوبةمبا يف ذلك الوس(وأبعاد األسيجة 

 .هي مقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصل

 العبوات اختبار اشتراطات ٢-٣-٦

 ةعبو كل من عينات حتضر احلية، والكائنات احليوانات عبوات اختبار متطلبات خبالف ١-٢-٣-٦
 إىل ٤-٢-٣-٦ يف ةالوارد لالختبارات ذلك بعد وإخضاعها ٢-٢-٣-٦يف  الوارد االختبار موضع لوضعها

 إثبات يتسىن أن بشرط ذلك العبوة طبيعة تطلبت إذا مكافئة واختبارات بتحضريات القيام وميكن. ٦-٢-٣-٦
 .كفاءة عنها تقل ال أهنا

 أو مبياه  الصلبة   أو السائلة   املعدية   املادة   عن   يستعاض  ولكن   ،النقل   حالة يف كما  عبوة   كل  عينات   جتهز ٢-٢-٣-٦
 .سعته  من  يف املائة   ٩٨ حىت أويل وعاء  كل  وميأل. س١٨º-  حمددة   التكييف   درجة تكون   حني  للتجمد    مانع  مع مبياه 

υ
n
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 املطلوبة االختبارات ٣-٢-٣-٦

 مادة صنع الالزمة االختبارات

 إىل يرجع
 اخلارجية العبوة الداخلية ةالعبو ٥-٢-٣-٦ إىل يرجع ٦-٢-٣-٦

 )أ( )ب( )ج( )د( 

 مواد
أخرى  بالستيك

 مواد
بالستيك أخرى  كرتون

X اجلاف الثلج يستخدم حني X X   X   X 

X   X  X    X 

X  X    X  X  

X  X   X   X  

X  X    X X   

X    X X  X   

 الذي ،٣-٢-٣-٦ اجلدول يف الواردة اتلالختبار النقل حالة يف كما اجملهزة العبوات ختضع ٤-٢-٣-٦
 اخلارجية، ويف حالة العبوات. منها املصنوعة املواد خلصائص وفقاً فئات إىل - االختبار ألغراض - العبوات يصنف
 ومبواد الرطوبة؛ بفعل بسرعة أداؤها يتأثر قد مماثلة مبواد أو الكرتون مبواد تتصل اجلدول يف الواردة العناوين فإن

 بفعل أداؤها يتأثر ال اليت املعدنية املواد مثل أخرى ومبواد املنخفضة؛ احلرارة درجات يف تتقصف قد اليت كالبالستي
 مادة فإن خمتلفة، مواد من مصنوعني داخلية لعبوة ثانوية وعبوة األويل الوعاء كان وإذا. احلرارة درجة أو الرطوبة
 فإن مادتني، من مصنوعاً األويل الوعاء فيها يكون اليت احلاالت ويف. املناسب االختبار حتدد اليت هي األويل الوعاء
 .املناسب االختبار حتدد اليت هي تلفاً تسبب أن يرجح اليت املادة

 ارتفاع من وأفقي ومنبسط مرن، وغري صلب سطح على احلر للسقوط العينات ختضع )أ( ٥-٢-٣-٦
 :بالتتابع منها سمختسقط  صندوق، شكل يف العينات كانت ما وإذا. أمتار ٩

 القاع؛ على منبسطة `١`
 القمة؛ على منبسطة `٢`
 الطويل؛ اجلانب على منبسطة `٣`
 القصري؛ اجلانب على منبسطة `٤`
 ركن؛ على `٥`

 :بالتتابع منها ثالث سقاطإ وجب اسطوانة، شكل يف العينات كانت وحيثما

 االرتطام نقطة فوق واقعاً الثقل مركز يكون حبيث العليا احلافة على مائلة `٦`
 مباشرة؛

 السفلى؛ احلافة على مائلة `٧`
 ؛اجلانب على منبسطة `٨`

 األولية األوعية من أو الوعاء من تسرب ثال حيد للسقوط املناسب التتابعوباستخدام 
 ؛الثانوية العبوة يف ماصة مبادة حممّية تظل اليت
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 ألسباب املقبول، من املطلوب، االجتاه يف العينة إطالق يلزم أنه رغم :ملحوظة
 .االجتاه ذلك يف ارتطام حيدث أال أيرودينامية،

 الساعة يف تقريباً سم ٥ مبعدل املطر لسقوط التعرض حملاكاة املاء ةبرذاذ للرش العينة تعرض )ب(
 ؛)أ( يف الفرعية الوارد لالختبار ختضع مث ومن .األقل على واحدة ساعة طوال وذلك

 األقل، على ساعة ٢٤ ملدة أقل أو س١٨º- حرارته درجة وج يف العينة  تكييف يتم )ج(
 يف الفرعية الوارد لالختبار اجلو، هذا من إخراجها وقت من دقيقة١٥ ظرف يف وإخضاعها،

 ساعات؛ ٤ إىل التكييف فترة ختفيض ميكن ،اجاف اثلج العينة حتتوي وحيثما). أ(

 الفقرات يف املبني لالختبار إضايف اختبار ىجير ،اجاف اثلج العبوة فيها حتتوي اليت احلالة يف )د(
 لالختبار ذلك بعد وختضع اجلاف الثلج كل إلذابة عينة وختزن). ج( أو )ب( أو) أ( الفرعية
 .)أ( يف الفرعية الوارد

) أ( يف الفرعية ةالوارد لالختبارات أقل أو كغم ٧ اإلمجالية كتلتها تبلغ اليت العبوات ختضع ٦-٢-٣-٦
 .أدناه) ب( يف الفرعية ةالوارد لالختبارات كغم ٧ اإلمجالية كتلتها تتجاوز اليت توالعبوا أدناه،

 كتلته تبلغ اسطواين فوالذي قضيب ويسقط. منبسط صلب سطح على العينات توضع )أ(
 طرف حروف قطر نصف يتجاوز وال مم ٣٨ قطره يتعدى وال األقل، على كغم ٧

 طرف من يقاس واحد متر ارتفاع من ثقله تأثري حتت عمودياً إسقاطاً مم، ٦ التصادم
 ثانية عينة وتوضع قاعدهتا، على واحدة عينة وتوضع. العينة تصادم سطح إىل التصادم

 القضيب يوجه حالة، كل ويف. األوىل العينة يف املستخدم االجتاه على عمودي اجتاه يف
 ختراقا قبول ميكن تصادم كل وعقب .األويل الوعاء مع يصطدم حبيث الفوالذي
 األولية؛ األوعية أو الوعاء من تسرب أي حيدث أال بشرط الثانوية العبوة

 صلب سطح على رأسياً موضوع اسطواين فوالذي قضيب طرف على العينات تسقط )ب(
 .مم ٦ العلوي الطرف حروف قطر نصف يتعدى وأال مم ٣٨ قطره ويكون. منبسط

 بني الوعاء أو األوعية األولية وخيرج القضيب من السطح مسافة ال تقل عن املسافة
 واحدة عينة وتسقط . مم٢٠٠والسطح اخلارجي للعبوة اخلارجية ويكون حدها األدىن 

 عينة وتسقط. الفوالذي القضيب قمة من يقاس واحد متر ارتفاع من حراً رأسياً إسقاطاً
. األوىل العينة حالة يف املستخدم االجتاه على عمودي اجتاه يف االرتفاع نفس من ثانية
 األوعية أواألويل  الوعاء الفوالذي القضيب خيترق حبيث العبوة توجه حالة، كل ويف

 .األولية األوعية أو  األويلالوعاء من تسرب يأ ثعقب كل تصادم ال حيدو. األولية

 طفيفة بصورة إال ختتلف ال اليت للعبوات االختياري باالختبار تسمح أن املختصة للسلطة جيوز ٧-٢-٣-٦
 أقل؛ صايف وزن ذات داخلية عبوات أو الداخلية للعبوات أصغر حجم املثال، سبيل على اختباره، مت نوع عن

 .قليالً أصغر اخلارجية أبعادها تكون اليت والصناديق واألكياس االسطوانات مثل ولعبوات

 اختبارات إجراء دونب ثانوية عبوة داخل املوضوعة األولية األوعية يف التالية بالتغيريات يسمح ٨-٢-٣-٦
 .لألداء معادل مستوى على احملافظة الكاملة شريطة للعبوة أخرى
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 األوعية مع باملقارنة حجماً أصغر أو احلجم يف معادلة أولية أوعية استخدام ميكن )أ(
 :شريطة اختبارها مت اليت األولية

مثالً ( ختربامل األويل الوعاء لتصميم مماثالً األولية األوعية تصميم يكون أن `١`
 ؛.)إخل مستطيل، مستدير،: الشكل

 لقوى مقاومة )خلإ معدن، بالستيك، زجاج،( األوىل األوعية بناء مادة توفر أن `٢`
 منها؛ أكرب أو أصالً املخترب األويل الوعاء ملقاومة مساوية والتكدس الصدم

 صميمت يكون وأن أقل أو احلجم يف مساوية األولية األوعية فتحات تكون أن `٣`
 ؛)إخل احتكاكي، غطاء لوليب، سداد املثال سبيل على( مماثالً اإلغالق

 الكبرية احلركة ومنع الفراغات مللء التوسيد مواد من كافية إضافية كمية تستخدم أن `٤`
 األولية؛ لألوعية

ة   األوعية  تكون  أن `٥` ي عبوة   داخل   موجهة األول ل انوية  ا ث ل لطريقة     بنفس  ا  ا
لعبوة   يف املستخدمة    ؛ املختربة    ا

 لألوعية البديلة األنواع من أو املختربة األولية األوعية من أقل عدد استخدام ميكن )ب(
 )الفراغات( الفراغ مللء كافية توسيد مواد إضافة شريطة أعاله) أ( يف املبينة األولية
 .األولية لألوعية الكبرية احلركة وملنع

 اختبار بدون ونقلها )ثانوية( متوسطة عبوة داخل نواعهاأ جبميع الداخلية األوعية جتميع ميكن ٩-٢-٣-٦
 :التالية بالشروط اخلارجية العبوة يف

 يف عليه املنصوص االختبار بنجاح واخلارجية املتوسطة العبوة بني اجلمع جيتاز أن )أ(
 ؛)الًمث زجاج( هشة داخلية أوعية وجود مع ٣-٢-٣-٦

 لألوعية اإلمجايل الوزن نصف الداخلية ألوعيةا جملموع الكلي الوزن إمجايل يتجاوز ال )ب(
 أعاله؛) أ( يف املبني السقوط اختبار يف املستخدمة الداخلية

 الداخلية األوعية وبني الداخلية األوعية بني فيما) التوسيد( احلشو ةكامس قلتال  )ج(
 حالة ويف أصالً؛ اختربت اليت العبوة يف ةاملناظر اكةالسم عن املتوسطة العبوة وخارج
 األوعية بني احلشو ةكامس قلت ال األصلي، االختبار يف واحد داخلي وعاء استخدام
 االختبار يف الداخلي والوعاء املتوسطة العبوة خارج بني احلشو اكةمس عن الداخلية
 الداخلية األوعية مع باملقارنة( أصغر أو أقل داخلية أوعية استخدام حالة ويف. األصلي

 الفراغات؛ مللء كافية إضافية حشو مواد وضعت ،)السقوط تباراخ يف استخدمت اليت

. فارغة وهي ٦-٥-١-٦ يف املبني التستيف اختبار بنجاح اخلارجية العبوة جتتاز )د(
 اليت الداخلية لألوعية الكلي الوزن على املتماثلة للعبوات مجايلاإل الوزن ويعتمد

 أعاله؛) أ( يف املبني السقوط اختبار يف استخدمت

 المتصاص املاصة املواد من كافية كمية وضعت حتتوي سوائل، اليت الداخلية لألوعية  )ه(
 الداخلية؛ األوعية حتتويها اليت السائل كمية كامل
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 ضد حمكمة تكن ومل للسوائل داخلية أوعية اخلارجية العبوة حتتوي أن املقرر من كان إذا )و(
 ل،ينختلل ةنعما وليست الصلبة للمواد داخلية حتتوي أوعية أن املقرر من أو التسرب،
 بطانة شكل يف التسرب حالة يف صلبة أو سائلة حمتويات أي الحتواء وسيلة توفري وجب
 لالحتواء؛ فعالة أخرى أية وسيلة أو البالستيك من كيس أو للتسرب مانعة

 بواتالع على عالمات وضعت ،)و( إىل )أ(١-١-٣-٦ يف املبينة العالمات إىل باإلضافة )ز(
 ).ز(١-١-٣-٦ للبند وفقا

 تقرير االختبار ٣-٣-٦

 :يوضع تقرير لالختبار حيوي البيانات التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوة ١-٣-٣-٦

 اسم وعنوان مرفق االختبار؛ -١
 ؛)عند االقتضاء(اسم وعنوان مقدم الطلب  -٢
  لتقرير االختبار؛بيان وحيد -٣
 ؛تاريخ تقرير االختبار -٤
 صانع العبوة؛ -٥
، .)مثل األبعاد، املواد، وسائل اإلغالق، السماكة اخل(وصف النموذج التصميمي للعبوة  -٦

أو (، وجيوز أن حيوي الوصف رمساً )مثل التشكيل بالطرق(مبا يف ذلك أسلوب الصناعة 
 ؛)أو صوراً(أو صورة /و) رسومات

 السعة القصوى؛ -٧
اللزوجة والكثافة النسبية للسوائل وحجم اجلسيمات خصائص حمتويات االختبار، مثل  -٨

 للمواد الصلبة؛
 أوصاف االختبار ونتائجه؛ -٩
 .يوقع تقرير االختبار مع بيان اسم ووضع صاحب التوقيع -١٠

حيوي تقرير االختبار بيانات بأن التعبئة قد أعدت للنقل واختربت وفق االشتراطات املناسبة  ٢-٣-٣-٦
وتتاح نسخة من تقرير االختبار . ستخدام وسائل أو عناصر تعبئة أخرى قد جتعلها غري صاحلةيف هذا الفصل، وأن ا

 .للسلطة املختصة
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 ٤-٦الفصل 

  ٧اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود ومواد الرتبة 

 )يستكمل فيما بعد( ١-٤-٦

 اشتراطات عامة ٢-٤-٦

ضافة إىل إلوبا. كن نقله بسهولة وأمانتلته وحجمه وشكله حبيث ميمن حيث كيصمم الطرد  ١-٢-٤-٦
 .ذلك يصمم الطرد حبيث ميكن تأمينه بطريقة مناسبة داخل أو فوق وسيلة النقل أثناء الرحلة

بة على الطرد عند استخدامها يكون التصميم مناسباً حبيث ال تنهار أي ملحقات رفع مركّ ٢-٢-٤-٦
استيفاء االشتراطات األخرى يف هذه الالئحة إذا حدث اهنيار بالطريقة املقررة هلا، وأن يظل الطرد قادراً على 

 .سلوب النتشأوتراعى يف التصميم عوامل األمان املناسبة لتغطية الرفع ب. للملحقات

أي أربطة أو مسات أخرى تضاف إىل سطح الطرد اخلارجي واليت ميكن استخدامها لرفع  ٣-٢-٤-٦
، أو بطريقة متكن من ٢-٢-٤-٦فقاً لالشتراطات املبينة يف الطرد تصمم بطريقة تسمح بتحمل وزن كتلته و

 .ها أو التصرف فيها بأي أسلوب آخر جيعل استخدامها غري ممكن أثناء النقلنزع

 تصمم الطرود وتصقل ليكون سطحها اخلارجي خالياً من النتوءات وميكن ،قدر اإلمكانبو ٤-٢-٤-٦
 .أن يزال عنه التلوث بسهولة

 .يصمم السطح اخلارجي للطرد بطريقة حتول دون جتمع املياه واحتجازها، مكانقدر اإلبو ٥-٢-٤-٦

 . من أمان الطردصال تنتقأي مسات تضاف إىل الطرد وقت النقل وال تكون جزءاً من الطرد  ٦-٢-٤-٦

يكون الطرد قادراً على حتمل تأثري أي تسارع أو ارجتاج أو رنني ارجتاج قد حيصل يف ظل  ٧-٢-٤-٦
 املركبة على خمتلف األوعية أو املساس بسالمة غالق دون املساس بكفاءة أي من أجهزة اإل،قل الروتينيةظروف الن
 تصمم الصواميل والرباغي وغريها من أدوات الربط والتثبيت بطريقة تضمن ،وعلى وجه اخلصوص. الطرد ككل

 .عدم ارختائها أو انفكاكها بصورة عفوية حىت ولو استخدمت مراراً

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

 منها توضع وسائل ملنع تشغيل غري مصرح للصمامات اليت تنطوي على احتمال أن يتسرب ٩-٢-٤-٦
 .يف غري ذلك من احلاالت احملتوى املشع

 الضغط احمليط اليت وكمياتتؤخذ يف االعتبار لدى تصميم الطرد درجات احلرارة احمليطة  ١٠-٢-٤-٦
 .غالباً ما تصادف يف ظروف النقل الروتينية

بار لدى  املواد املشعة اليت هلا خصائص خطرية أخرى تؤخذ تلك اخلصائص يف االعتيف حالةو ١١-٢-٤-٦
 .٥-١-٩-١-٤ و٢-٣-٠-٢، و١-٣-٠-٢تصميم الطرد؛ انظر 
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 اإلجراءات اليت تتبع، ووصفاً ألنواع عنيقدم الصانعون واملوزعون التالون للعبوات معلومات  ١٢-٢-٤-٦
وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون العبوات كما ) مبا يف ذلك الوسائد أو احلشايا املطلوبة(وأبعاد األسيجة 

 . مقدمة للنقل قادرة على اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصلهي

 اشتراطات إضافية للطرود املنقولة عن طريق اجلو ٣-٤-٦

 س٥٠ºرة ـ درجة حرارة السطوح املتيسزال تتجاويف حالة الطرود اليت ستنقل عن طريق اجلو،  ١-٣-٤-٦
 . التعرض ألشعة الشمس يف االعتباربدون أخذس ٣٨º ةرارة احمليطاحلعندما تبلغ درجة 

تصمم الطرود اليت ستنقل عن طريق اجلو بشكل يسمح باحلفاظ على سالمة احملتوى إذا ما  ٢-٣-٤-٦
 .س٥٥º+وس ٤٠º-تعرضت تلك الطرود لدرجات حرارة حميطة تتراوح بني 

 حتمل ضغط داخلي قادرة على عن طريق اجلو يت ستنقل الطرود احلاوية للمواد املشعة التكون ٣-٣-٤-٦
 . كيلوباسكال٩٥يولد فرقاً يف الضغط ال يقل عن ضغط التشغيل الطبيعي األقصى مضافاً إليه 

 اشتراطات للطرود املستثناة ٤-٤-٦

 باإلضافة إىل ٢-٤-٦تصمم الطرود املستثناة على النحو الذي يفي باالشتراطات املبينة يف  
 . جواً فيما لو شحنت٣-٤-٦االشتراطات املبينة يف 

 اشتراطات للطرود الصناعية ٥-٤-٦

، ٢-٧-٤-٦ ويف ٢-٤-٦ االشتراطات املبينة يف   IP-3 وIP-2 وIP-1تستويف الطرود من األنواع   ١-٥-٤-٦
 . بالنسبة إىل الطرود املنقولة عن طريق اجلو    ٣-٤-٦وأن تستويف، عند االقتضاء، االشتراطات اإلضافية املبينة يف     

 ٤-١٥-٤-٦ن ـي الفقرتيـت لالختبارات املبينة فـخضع إذا ،IP-2 النوع من تكون الطرود ٢-٥-٤-٦
 :،كفيلة مبنع٥-١٥-٤-٦و

 فقدان أو تشتت احملتويات املشعة؛ )أ(

 أي سطح خارجي يف ىاملائة عل يف ٢٠األقصى تتجاوز مستوى اإلشعاع يف زيادة  )ب(
 .الطرد

 .١٥-٧-٤-٦ إىل ٢-٧-٤-٦ املبينة يف  مجيع االشتراطاتIP-3وتستويف الطرود من النوع  ٣-٥-٤-٦

 IP-3 وIP-2 لطرود من النوعنيلاشتراطات بديلة  ٤-٥-٤-٦

 : بالشروط التاليةIP-2النوع من ميكن استخدام الطرود بوصفها طروداً  ١-٤-٥-٤-٦

 ؛١-٥-٤-٦أن تفي باالشتراطات املبينة يف  )أ(

 أخرى مساوية لتلك الشتراطات أو ١-٦ ليف الفصأن تصمم وفقاً للمعايري املبينة و )ب(
 ؛املعايري على األقل
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 ،١-٦ يف الفصل `٢` و`١`املطلوبة جملموعيت التعبئة  لو اجتازت االختبارات ،وأن حتول )ج(
 :دون حدوث ما يلي

 فقدان أو تشتت احملتويات املشعة؛ `١`

  أي سطح خارجي يفىاملائة عل يف ٢٠األقصى تتجاوز مستوى اإلشعاع يف يادة ز `٢`
 .الطرد

 :الشروط التالية بIP-3وأ IP-2من النوعني   كطرودالصهاريج النقالةجيوز كذلك أن تستخدم  ٢-٤-٥-٤-٦

 ؛١-٥-٤-٦أن تفي باالشتراطات املبينة يف  )أ(

 أو االشتراطات هذه الالئحة التنظيمية،   من ٧-٦ ليف الفصأن تصمم وفقاً للمعايري املبينة  و )ب(
 ٢٦٥ملعايري على األقل واليت ميكن هلا أن جتتاز اختبار ضغط يبلغ  األخرى املساوية لتلك ا

 كيلوباسكال؛

يتم توفريه من حتمل أي إجهاد ساكن أو إضايف أن تصمم بطريقة متكن أي تدريع و )ج(
حركي ينجم عن املناولة وظروف النقل الروتينية وتكون له القدرة على احليلولة دون 

 أي سطح ىاملائة عل يف ٢٠ ألقصى أكرب منامستوى اإلشعاع يف زيادة حدوث 
 .الصهاريج النقالةخارجي يف 

 لنقل السوائل IP-3 وأ IP-2 كطرود من النوعني الصهاريج النقالةميكن استخدام صهاريج غري  ٣-٤-٥-٤-٦
دول  ـ اجليـكما ورد ف LSA-II  والثانيةLSA-Iوالغازات من املواد ذات النشاط النوعي املنخفض من اجملموعة األوىل      

 .٢-٤-٥-٤-٦ ملعايري املساوية على األقل لتلك املبينة يفا شريطة أن تستويف ٤-٢-٩-١-٤

 :ةط التاليوالشر بIP-3  أوIP-2 كطرود من النوعني الشحنميكن أيضاً استخدام حاويات  ٤-٤-٥-٤-٦

 أن يقتصر احملتوى املشع على املواد الصلبة؛ )أ(

 ؛١-٥-٤-٦نة يف أن تستويف االشتراطات املبيو )ب(

 ISO 1496-1:1990 للتوحيد القياسي       املعيار الدويل   أن تصمم بصورة مستوفية ملواصفات        و )ج(
 "حاويات البضائع العامة     :  اجلزء األول  - املواصفات واالختبار       - الشحن  حاويات    ١السلسلة  "

(Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo 

Containers (وتصمم بطريقة متكنها، إذا ما خضعت    . باستثناء األبعاد والتصنيفات
تلك الوثيقة وتعرضت للتسارع احلاصل يف ظروف النقل الروتينية، من           لالختبارات املبينة يف  

 :دون يلولة احل

 فقدان أو تشتت احملتوى املشع؛ `١`

 أي سطح خارجي يف  علىعاعيف مستوى اإلش يف املائة ٢٠زيادة تتجاوز  `٢`
 .الشحنحاويات 
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 IP-2كذلك ميكن أن تستخدم احلاويات املعدنية الوسيطة لنقل السوائل كطرود من النوعني  ٥-٤-٥-٤-٦
 :بالشرطني التاليني IP-3أو 

  و؛١-٥-٤-٦أن تستويف االشتراطات املبينة يف  )أ(

هذه  من ٥-٦ ليف الفصنة أن تصمم بصورة مستوفية للمعايري واالختبارات املبيو )ب(
، وأن تكون `٢`أو جمموعة التعبئة  `١` اخلاصة مبجموعة التعبئة الالئحة التنظيمية

 : دونيلولةقادرة لدى إجراء اختبار اإلسقاط يف أكثر االجتاهات اتالفاً على احل

  املشع؛ىفقدان أو تشتت احملتو `١`

على أي سطح خارجي ألقصى  ايف مستوى اإلشعاع يف املائة ٢٠زيادة تتجاوز  `٢`
 .احلوساتيف 

 لطرود اليت حتتوي سادس فلوريد اليورانيوملاشتراطات  ٦-٤-٦

أماكن أخرى  تستويف الطرود املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم االشتراطات املبينة يف ١-٦-٤-٦
، يعبأ ٤-٦-٤-٦و مسموح به يف باستثناء ما هو. من هذه الالئحة بشأن اخلواص اإلشعاعية واالنشطارية للمادة

 للتوحيد  الدويلريف املعيا وفقاً لألحكام املبينة  كغم أو أكثر٠,١ بكميات من سادس فلوريد اليورانيوم وينقل
يف ، ووفقاً لالشتراطات املبينة " لنقله)UF6(ادس فلوريد اليورانيوم ـة سـتعبئ "ISO 7195:1993القياسي 
 . ٣-٦-٤-٦ و٢-٦-٤-٦ الفقرتني

 أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم بطريقة تستويف م كغ٠,١يصمم كل طرد حيتوي  ٢-٦-٤-٦
 :االشتراطات التالية

جهاد غري مقبول إ بدون تسريب وبدون ٢١-٤-٦أن جيتاز االختبار البنيوي املبني يف  )أ(
 ؛ISO 7195:1993 للتوحيد القياسي املعيار الدويلعلى النحو املبني يف 

؛ بدون فقدان أو تشتت سادس فلوريد ٤-١٥-٤-٦املبني يف  السقوط جيتاز اختبارأن و )ب(
 اليورانيوم؛

 . دون حدوث متزق يف نظام االحتواء٣-١٧-٤-٦املبني يف احلراري أن جيتاز االختبار و )ج(

 أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم بأجهزة م كغ٠,١ال تزود الطرود املصممة الحتواء  ٣-٦-٤-٦
 .فيف الضغطلتخ

 أو أكثر م كغ٠,١ميكن، رهناً مبوافقة السلطات املختصة، أن تنقل الطرود املصممة الحتواء  ٤-٦-٤-٦
 :من سادس فلوريد اليورانيوم يف احلاالت التالية

 الدويل رللمعايري الدولية أو الوطنية غري تلك املبينة يف املعياإذا كانت مصممة وفقاً  )أ(
 شريطة احلفاظ على مستوى مماثل من األمان؛ ISO 7195:1993 القياسي للتوحيد

جهاد غري مقبول ضغطاً اختبارياً أقل إ مصممة لكي تتحمل بدون تسريب وكانتإذا و )ب(
 ؛٢١-٤-٦اباسكال على النحو املنصوص عليه يف غ مي٢,٧٦من 
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 أو أكثر من سادس فلوريد م كغ٩ ٠٠٠ويف حالة الطرود املصممة الحتواء  )ج(
 .)ج(٢-٦-٤-٦نيوم، إذا كانت الطرود ال تستويف االشتراطات املبينة يف اليورا

 . ٣-٦-٤-٦ إىل ١-٦-٤-٦ويف مجيع احلاالت األخرى، تستويف االشتراطات املبينة يف 

  Aاشتراطات للطرود من النوع  ٧-٤-٦

 ٢-٤-٦  على النحو الذي يفي باالشتراطات العامة املبينة يفAتصمم الطرود من النوع  ١-٧-٤-٦
  إىل٢-٧-٤-٦، وكذلك االشتراطات املبينة يف بطريق اجلو إذا كانت منقولة ٣-٤-٦واالشتراطات املبينة يف 

١٧-٧-٤-٦: 

 . سم١٠مجايل األدىن للطرد عن إلال يقل البعد اخلارجي ا ٢-٧-٤-٦

بسهولة كسر لليشمل اجلزء اخلارجي للطرد أحد املقومات، كاخلتم مثالً، اليت ال تكون قابلة  ٣-٧-٤-٦
 .م إذا مل متس، دليالً على أن الطرد مل يفتحدوتق

، يف ظروف النقل العادية تصمم أي أربطة مثبتة على الطرد بطريقة ال تقلل فيها قوى الشد ٤-٧-٤-٦
 . ئحةهذه الال  من قابلية الطرد للوفاء باالشتراطات املبينة يفوالظروف املفضية إىل حوادث،

كونات الطرد توضع يف احلسبان لدى تصميم الطرد درجات حرارة تتراوح بني فيما يتعلق مب ٥-٧-٤-٦
-٤٠º٧٠+ وسºاالهتمام الحتماالت تلف يوىلويوىل االهتمام لدرجات التجمد فيما يتعلق بالسوائل، كما . س 

 .املواد اليت يصنع منها الطرد إذا ما تعرضت لدرجات حرارة معينة

صنيع مستوفية للمعايري الوطنية أو الدولية أو الشتراطات أخرى تكون تقنيات التصميم والت ٦-٧-٤-٦
 .تقبلها السلطة املختصة

يشتمل التصميم على نظام احتواء يغلق بإحكام بواسطة جهاز قفل ثابت ال ميكن فتحه  ٧-٧-٤-٦
 .بصورة عرضية أو بضغط ينشأ داخل الطرد

 . مكوناً من مكونات نظام االحتواءميكن أن تعترب املواد املشعة ذات الطابع اخلاص  ٨-٧-٤-٦

إذا كان نظام االحتواء يشكل وحدة مستقلة عن الطرد، يكون قابالً للغلق بإحكام بواسطة  ٩-٧-٤-٦
 .جهاز قفل ثابت مستقل عن أي جزء آخر من الطرد

  يف تصميم أي عنصر من العناصر املكونة لنظام االحتواء،، يؤخذ يف االعتبار،حيثما أمكن ١٠-٧-٤-٦
شعاع وكذلك انبعاث الغازات لإلاالحنالل الكيميائي للسوائل ولغريها من املواد احلّساسة األخرى بالتعرض 

 .شعاعلإل واالحنالل الكيميائي بالتعرض ئيةاملتولدة عن التفاعالت الكيميا

 ٦٠ط إىل  إذا اخنفض الضغط احملياحملتوى املشع للطرديكون نظام االحتواء قادراً على احتجاز  ١١-٧-٤-٦
 . كيلوباسكال

 بسياج الحتجاز )صمامات التنفيس(تزود مجيع الصمامات باستثناء صمامات ختفيف الضغط  ١٢-٧-٤-٦
 . أي مواد متسربة من الصمام
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شعاعي الذي يطوق أحد مكونات الطرد باعتباره جزءاً من نظام االحتواء إليصمم الدرع ا ١٣-٧-٤-٦
شعاعي ومثل هذا املكون إلوحيثما كان الدرع ا.  الدرع بصورة عفويةبطريقة متنع انفصال هذا املكون عن

غالقه بإحكام بواسطة جهاز قفل ثابت مستقل إل قابالً اإلشعاعييشكالن وحدة مستقلة وجب أن يكون الدرع 
 . آخرتوضيبعن أي هيكل 

 :ا يلي م١٥-٤-٦يصمم الطرد بطريقة متنع إذا أخضع لالختبارات املبينة يف القسم  ١٤-٧-٤-٦

 ؛ احملتوى املشّعفقدان أو تشتت )أ(

 . على أي سطح خارجي يف الطرداألقصى شعاع إليف مستوى ا يف املائة ٢٠زيادة تتجاوز  )ب(

 ع أحكام متكن من تكييف الفراغ  ـتوض، ةـلدى تصميم الطرد املخصص لنقل مواد مشعة سائل   ١٥-٧-٤-٦
 . درجة حرارة احملتوى والتأثريات احلركية ودينامية االمتالء عندئة  حد االمتالء للتغريات الطارفوق املتروك القّمي

  املصممة الحتواء السوائلAالطرود من النوع 

 :، مبا يليباإلضافة إىل ذلكمادة مشعة سائلة،  املصممة الحتواء Aلطرود من النوع تفي ا ١٦-٧-٤-٦

ه إذا أخضع الطرد  أعال)أ(١٤-٧-٤-٦ املبينة يف الشروطمبواصفات تليب أن تكون  )أ(
  و؛١٦-٤-٦لالختبارات املبينة يف القسم 

 :إما )ب(

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

اء داخلية أولية وخارجية ثانوية  بنظام احتواء مؤلف من عناصر احتودّوتز `٢`
مصممة لضمان احتجاز احملتوى السائل يف عناصر االحتواء اخلارجية الثانوية حىت 

 .يف حالة تسرب السائل من العناصر الداخلية األولية

  املصممة الحتواء الغازاتAالطرود من النوع 

 املشع أو تشتته يف حالة ىدان احملتويكون الطرد املصمم الحتواء الغازات قادراً على منع فق ١٧-٧-٤-٦
 املصممة الحتواء A من هذا االشتراط الطرود من النوع تثىنوتس. ١٦-٤-٦القسم  اجتياز االختبارات املبينة يف

 . غاز التريتيوم أو الغازات اخلاملة

 B(U)طرود من النوع للاشتراطات  ٨-٤-٦

، واالشتراطات ٢-٤-٦القسم  شتراطات املبينة يف حبيث تستويف االB(U)تصمم الطرود من النوع    ١-٨-٤-٦
 باستثناء ما ١٥-٧-٤-٦  إىل٢-٧-٤-٦، واالشتراطات املبينة يف بطريق اجلو يف حالة نقلها ٣-٤-٦القسم  املبينة يف

 .١٥-٨-٤-٦ إىل ٢-٨-٤-٦، وباإلضافة إىل االشتراطات املبينة يف )أ(١٤-٧-٤-٦مت بيانه يف 

 أن ٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦ة تضمن يف الظروف احمليطة املبينة يف الفقرتني  يصمم الطرد بطريق  ٢-٨-٤-٦
احلرارة املولدة داخل الطرد من احملتويات املشعة لن تؤثر يف ظلّ ظروف النقل االعتيادية على النحو املبني يف 
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ات املطلوبة بشأن  تأثرياً سيئاً يف الطرد حبيث تقصر عن الوفاء باالشتراط١٥-٤-٦القسم  االختبارات املبينة يف
ويوىل اهتمام خاص ملا قد ينجم عن ارتفاع . االحتواء والتدريع إذا ما تركت بدون مراقبة لفترة أسبوع واحد

 :درجات احلرارة من آثار قد تؤدي إىل ما يلي

 الترتيب، أو الشكل اهلندسي، أو احلالة الفيزيائية للمحتويات املشعة، أو فيما لو كانت غريُت )أ(
 قد تسبب تشوه أو )مثل عناصر الوقود املغلف( املشعة موضوعة يف علبة أو وعاء  املواد

  أوانصهار العلبة، أو الوعاء، أو املادة املشعة؛

شعاعي أو إل من كفاءة التغليف بسبب التمدد احلراري التبايين يف مواد التدريع اقلّلُت )ب(
  أوتكسريها أو انصهارها؛

 .دت معها الرطوبةع التآكل إذا ما احتُتسّر )ج(

يف س ٥٠º يت ميكن الوصول إليهايصمم الطرد حبيث ال تتجاوز درجة حرارة أسطح الطرد ال ٣-٨-٤-٦
يف إطار الطرد ، إالّ إذا نقل ، ويف حالة عدم التعرض ألشعة الشمس٥-٨-٤-٦الظروف احمليطة املبينة يف 

 .االستخدام احلصري

، ال تتجاوز درجة االطرود املنقولة جوبشأن  ١-٣-٤-٦ استثناء االشتراطات املبينة يفب ٤-٨-٤-٦
يف حالة س ٨٥º يف إطار االستخدام احلصرييسهل الوصول إليها أثناء النقل لطرد لأسطح القصوى ألي رارة احل

وتؤخذ يف االعتبار احلواجز أو السواتر . ٥-٨-٤-٦الظروف احمليطة املبينة يف  حتت عدم التعرض ألشعة الشمس
 .حلماية األشخاص دون احلاجة إىل إخضاع احلواجز أو السواتر ألي اختباراملتوخاة 

 .س٣٨ºاحلرارة احمليطة تكون يفترض أن  ٥-٨-٤-٦

 .٦-٨-٤-٦ على النحو املبني يف اجلدول  هيظروف التعرض ألشعة الشمستكون يفترض أن  ٦-٨-٤-٦

 البيانات املتعلقة بدرجة التعرض ألشعة الشمس ٦-٨-٤-٦اجلدول 

  ساعة يف اليوم١٢تعرض ألشعة الشمس ملدة ال
 احلالة شكل السطح ومكان وجوده )٢م/واط(

 ١  القاعدة-  املنقولة أفقياًنبسطةالسطوح امل صفر
 ٢  السطح العلوي�  املنقولة أفقياًنبسطةالسطوح امل ٨٠٠
 ٣ عمودياًالسطوح املنقولة  )أ(٢٠٠
 ٤  القاعدة-  أفقياًاليت ال تنقل نبسطةالسطوح امل )أ(٢٠٠
 ٥ باقي السطوح األخرى )أ(٤٠٠

 يفميكن كبديل استخدام دالة جيبية باعتماد معامل امتصاص وإمهال تأثري االنعكاس احملتمل  )أ( 
 . بعض األجسام اجملاورة

يصمم الطرد املزود بوقاية حرارية على النحو الذي يفي باشتراطات االختبار احلراري املبينة  ٧-٨-٤-٦
 ١٥-٤-٦ حبيث تظل هذه الوقاية فعالة إذا ما اخضع الطرد لالختبارات املبينة يف القسم ٣-١٧-٤-٦يف 

وال يبطل مفعول هذه الوقاية .  حسب االقتضاء،)ج( و)ب(٢-١٧-٤-٦ ، أو)ب( و)أ(٢-١٧-٤-٦والفقرتني 
 .ملناولةعلى السطح اخلارجي للطرد بسبب التمزيق، أو القطع، أو االنزالق، أو اخلدش أو خشونة ا
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 : لو أخضعيث أنهيصمم الطرد حب ٨-٨-٤-٦

  فإنه حيّد من فقدان احملتويات املشعة إىل١٥-٤-٦لالختبارات املبينة يف القسم  )أ(
٦-١٠ A2) يف الساعة كحد أقصى؛)النشاط اإلشعاعي النوعي  

، ٤-١٧-٤-٦ و٣-١٧-٤-٦ و)ب(٢-١٧-٤-٦، و١-١٧-٤-٦لالختبارات املبينة يف      و )ب(
 :ة إىل االختبارات املنصوص عليها يف        باإلضاف

 وال تتعدى م كغ٥٠٠، إذا ما كانت كتلة الطرد ال تتجاوز )ج(٢-١٧-٤-٦ `١`
 مقدرة على أساس األبعاد اخلارجية، وعندما ال ٣م/كغ١ ٠٠٠ اإلمجاليةكثافته 

 "A2"مثل قيمة النشاط اإلشعاعي النوعي  ١ ٠٠٠تكون حمتوياته املشعة فوق 
  أوشكل خاص؛مواد مشعة ذات 

  بالنسبة إىل كافة الطرود األخرى،)أ(٢-١٧-٤-٦ `٢`

 :يستويف االشتراطات التالية

شعاع على بعد متر إلأن حيتفظ بالتدريع الكايف ليضمن عدم جتاوز مستوى ا -
أقصى حد  ساعة عندما حيتوي الطرد /ي سيفرتل م١٠واحد من سطح الطرد 

 ؛من احملتويات املشعة اليت صمم الحتوائها

أن يقصر الفقدان املتراكم للمحتويات املشعة يف ظرف أسبوع واحد على  و -
 وال ٨٥-غاز الكريبتون ل "A2"أمثال النشاط اإلشعاعي النوعي ١٠ حد أقصاه
 . لكافة النويدات املشعة األخرى A2  قيمةيتجاوز

  إىل٤-٢-٧-٧-٢ من النويدات املشعة املختلفة تنطبق األحكام املبينة يف خليط يوجدوحيثما  
النشاط اإلشعاعي  (A2 (i)ة من ـدام قيمة فعالـ استخ٨٥- ولكن ميكن يف حالة غاز الكريبتون ٦-٢-٧-٧-٢

يراعي ،  أعاله)أ(الفرعية الفقرة ويف احلالة املبينة يف . "A2"  أمثال النشاط اإلشعاعي النوعي١٠  تساوي)النوعي
 .٢-١-٩-١-٤ التلوث اخلارجي املبينة يف دالتقدير حدو

 حبيث ال حيدث متزق يف  A2 105 شعاعيإليصمم الطرد املخصص حملتويات مشعة يتجاوز نشاطها ا     ٩-٨-٤-٦
 .١٨-٤-٦نظام االحتواء لو أخضع لالختبار املعزز للغمر باملاء املبني يف القسم       

أو شعاعي املسموح هبا على وجود مرشحات إلال يعتمد االمتثال حلدود انطالق النشاط ا ١٠-٨-٤-٦
 . نظام تربيد ميكانيكي

ال يشتمل الطرد على نظام لتخفيف الضغط الناجم عن نظام االحتواء يكون من شأنه إطالق  ١١-٨-٤-٦
 .١٧-٤-٦ و١٥-٤-٦مواد مشعة إىل البيئة يف ظل الظروف السائدة يف االختبارات املوصوفة يف 

 الطرد تأثريا يف قد تؤثر قيماًاالحتواء يراعى يف تصميم الطرد أال يبلغ مستوى الشد يف نظام  ١٢-٨-٤-٦
 حتت تأثري أقصى ضغط تشغيل عادي إذا كانضارا على حنو تقصر معه عن الوفاء بالشروط املنطبقة، وذلك 

 .١٧-٤-٦ و١٥-٤-٦واجتاز االختبارات املوصوفة يف 

 . كيلوباسكال٧٠٠ال يتجاوز أقصى ضغط تشغيل عادي يف الطرد ضغطا قياسيا  ١٣-٨-٤-٦
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يصمم الطرد احملتوي مواد مشعة منخفضة التشتت حبيث ال يكون ألي مقومات تضاف إىل  ١٤-٨-٤-٦
 أداء املواد يفاملواد املشعة املنخفضة التشتت وال تعترب جزءا منها أو من املكونات الداخلية للتغليف أي تأثري ضار 

 .املشعة املنخفضة التشتت

 . لدرجات احلرارة احمليطةس٣٨º+ وس٤٠º-يتراوح بني يصمم الطرد حبيث يتناسب مع مدى  ١٥-٨-٤-٦

 B(M)طرود من النوع لل اشتراطات ٩-٤-٦

 ،١-٨-٤-٦  املوصوفة يفB(U) بالشروط الالزمة للطرود من النوع B(M)تفي الطرود من النوع   ١-٩-٤-٦
جيوز افتراض ظروف سب، الطرود املزمع نقلها داخل بلد معني أو فيما بني بلدان معينة فححالة باستثناء أنه يف 

أعاله،  ١٥-٨-٤-٦ إىل ٩-٨-٤-٦ و٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦ و٥-٧-٤-٦أخرى خبالف تلك املبينة يف 
ومع ذلك، تستوىف بالقدر الذي ميكن حتقيقه عمليا الشروط الالزمة لطرود . مبوافقة السلطات املختصة يف هذه البلدان

 .١٥-٨-٤-٦ إىل ٩-٨-٤-٦ املوصوفة يف B(U)النوع 

 السلطات بصورة متقطعة أثناء نقلها، شريطة أن تقبل B(M)جيوز هتوية الطرود من النوع  ٢-٩-٤-٦
 .املختصة ذات الصلة الضوابط التشغيلية املتعلقة بالتهوية

 (C)طرود من النوع لل اشتراطات ١٠-٤-٦

الواردة تلك و، ٣-٤-٦ و٢-٤-٦ يف بينةالشروط املبأن تفي ) C(يراعى يف تصميم طرود النوع    ١-١٠-٤-٦
 ٦-٨-٤-٦ إىل  ٢-٨-٤-٦ يف  واردة  ، والشروط ال    )أ(١٤-٧-٤-٦ يف ورد ، باستثناء ما    ١٥-٧-٤-٦ إىل  ٢-٧-٤-٦يف 
 .٤-١٠-٤-٦ إىل ٢-١٠-٤-٦الواردة يف باإلضافة إىل ذلك االشتراطات ، و١٥-٨-٤-٦ إىل ١٠-٨-٤-٦و

 )ب(٨-٨-٤-٦فة لالختبارات الواردة يف كون للطرد قابلية الوفاء باملعايري التقديرية املوصوت ٢-١٠-٤-٦
س ٣٨ºغ ـرارة تبلـودرجة حكلفن .م/ واط٠,٣٣ بعد طمرها يف بيئة حتددها موصلية حرارية ١٢-٨-٤-٦و

ويفترض يف الشروط األولية للتقييم أن يظل أي عزل حراري للطرد سليما، وأن يكون الطرد عند . يف احلالة الثابتة
 .س٣٨ºدرجة احلرارة احمليطة أقصى ضغط تشغيل عادي، وتكون 

 :يراعى يف تصميم الطرد، إذا كان عند أقصى ضغط تشغيل عادي وخضع ملا يلي ٣-١٠-٤-٦

A ٦-١٠ ، أن يقيد فقدان احملتويات املشعة إىل١٥-٤-٦االختبارات املوصوفة يف  )أ(
2

يف  
 الساعة كحد أقصى؛

 : بالشروط التالية، أن يفي١-٢٠-٤-٦واالختبارات املتتالية والواردة يف  )ب(

شعاع على إلأن حتتفظ بدرجة كافية من التدريع تكفل أال يتجاوز مستوى ا `١`
ساعة مع أقصى حمتويات / ملي سيفرت١٠ من سطح الطرد متر واحدمسافة 

 مشعة صمم الطرد الحتوائها؛

للكربتون A2 ١٠وأن يقيد الفقدان املتجمع للمحتويات املشعة يف مدة أسبوع إىل  `٢`
 . جلميع النويدات املشعة األخرى كحد أقصىA2 كحد أقصى، و٨٥-
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 ٤-٢-٧-٧-٢ويف حالة وجود خليط من نويدات مشعة خمتلفة، تنطبق األحكام الواردة يف  
. A2 ١٠تساوي  A2 (i)، جيوز استخدام قيمة فعالة ٨٥-، باستثناء أنه يف حالة الكربتون ٦-٢-٧-٧-٢إىل 

 .٢-١-٩-١-٤اعى يف التقييم حدود التلوث اخلارجي الواردة يف  أعاله، تر)أ(وفيما خيص احلالة 

جراء اختبار الغمر املائي املعزز إيصمم الطرد حبيث ال حيدث متزق يف نظام االحتواء على أثر  ٤-١٠-٤-٦
 .١٨-٤-٦املوصوف يف 

 يةانشطارلطرود اليت حتتوي مواد لات اشتراط ١١-٤-٦

 :رية االعتبارات التاليةتراعى يف نقل املواد االنشطا ١-١١-٤-٦

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

 تسرب املاء إىل الطرود أو منها؛ `١`

 فقدان كفاءة ممتصات أو مهدئات النيوترون الكامنة؛ `٢`

 تنظيم احملتويات إما داخل الطرد أو نتيجة حدوث فاقد يف الطرد؛إعادة  `٣`

 تقليل الفراغات داخل الطرود أو فيما بينها؛ `٤`

 غمر الطرود يف املاء أو طمرها يف الثلج؛ `٥`

 التغريات يف درجات احلرارة؛ `٦`

 :وأن تفي بالشروط )ب(

  ؛اريةمواد انشطلطرود اليت حتتوي  بشأن ا٢-٧-٤-٦الواردة يف  `١`

  تتصل باخلواص املشعة للمواد؛الالئحةيف مواضع أخرى من هذه واردة الو `٢`

 ، ما مل تكن مستثناة مبوجب١٢-١١-٤-٦ إىل ٣-١١-٤-٦ يف واردةوال `٣`
٢-١١-٤-٦. 

من شرط نقلها الواردة يف هذه الفقرة  )د(إىل ) أ(تستثىن املواد االنشطارية اليت تفي بأحد األحكام  ٢-١١-٤-٦
 الالئحةهذه   األخرى املبينة يف االشتراطات باإلضافة إىل ١٢-١١-٤-٦ إىل ٣-١١-٤-٦ طرود ميتثل فيها ألحكام يف

 .وال يسمح إال بنوع واحد من االستثناءات لكل شحنة. واليت تنطبق على املواد االنشطارية

 :احلد الكتلي لكل شحنة على النحو التايل )أ(

 )غ(كتلة املواد االنشطارية األخرى  +    )غ (٢٣٥-كتلة اليورانيوم   
 X Y 

> 1
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شريطة أال يقل ، ٢-١١-٤-٦ مها احلدان الكتليان املبينان يف اجلدول Y وX حيث
 :أحد الشروط التالية سم، واستيفاء ١٠البعد اخلارجي لكل طرد عن 

 غم من املواد االنشطارية؛ ويف حالة ١٥أال حيتوي أي طرد مفرد أكثر من  `١`
 املعبأة، ينطبق هذا التحديد الكمي على الشحنة املنقولة داخل وسيلة املواد غري

  أو؛النقل أو على متنها

أن تكون املادة االنشطارية حملوال هدروجينيا متجانس التكوين أو خليطا تقل  `٢`
  أو؛حبسب الكتلة يف املائة ٥فيه نسبة النويدات االنشطارية إىل اهلدروجني عن 

 .ات لتر١٠ املادة مقداره حجم منيف أي  غم ٥ة املواد االنشطارية  كميتتجاوزأال  `٣`

احلدود الكتلية  من  يف املائة!١يوجد الربيليوم أو الدوتريوم بكميات تتجاوز يتعني أال و
 باستثناء الدوتريوم   ٢-١١-٤-٦لشحنة بالشروط املبينة يف اجلدول      على ا املنطـبقة   

 .املوجود بالتركيز الطبيعي يف اهلدروجني

حسب الكتلة، وال يزيد  يف املائة ١ حبد أقصى ٢٣٥-اليورانيوم باليورانيوم املثرى  )ب(
 من كتلة اليورانيوم يف املائة ١لى  ع٢٣٣-مجايل من البلوتونيوم واليورانيوم إلحمتواه ا

، شريطة أن تكون املادة االنشطارية موزعة على حنو متجانس التكوين متاما يف ٢٣٥-
 موجودا يف صورة معدن أو ٢٣٥-ضال عن ذلك، إذا كان اليورانيوم وف. كل املادة

 ؛ يف شكل شبكيمال ينظأكسيد أو كربيد، 

 يف املائة ٢ حبد أقصى ٢٣٥-اليورانيوم باحملاليل السائلة من نترات اليورانيل املثراة  )ج(
 يف ٠,٠٠٢ لى ع٢٣٣-حسب الكتلة، وال يزيد حمتواها من البلوتونيوم واليورانيوم 

) N/U(من كتلة اليورانيوم، وال تقل النسبة الذرية للنتروجني إىل اليورانيوم فيها املائة 
 ؛ كحد أدىن٢عن 

 تجاوزم، وال ي غ ك١ تجاوز احملتوية، كل على حدة، كتلة إمجالية من البلوتونيوم ال ت        الطرود )د(
وليفة من هذه   تة، أو أي٢٤١-، أو البلوتونيوم  ٢٣٩-ما قد يتألف منها من البلوتونيوم    

 .حسب الكتلة يف املائة  ٢٠النويدات املشعة    

االشتراطات حـدود كـتلة الشحنات املقررة لالستثناءات من          :٢-١١-٤-٦ اجلدول
 مواد انشطارية اليت حتتوي بالطرود املتعلقة

ممزوجة مبواد يزيد ) غ( كتلة املادة االنشطارية
 املاءلى فيها متوسط كثافة اهلدروجني ع

ممزوجة مبواد يقل فيها ) غ( دة االنشطاريةكتلة املا
 املادة االنشطارية متوسط كثافة اهلدروجني عن املاء أو يساويه

  (X)٢٣٥-اليورانيوم  ٤٠٠ ٢٩٠

 (Y)مواد انشطارية أخرى     ٢٥٠ ١٨٠

 إذا مل يعرف الشكل الكيميائي أو الفيزيائي، أو التكوين النظريي، أو الكتلة أو التركيز، أو ٣-١١-٤-٦
 ١٢-١١-٤-٦ى ـ إل٧-١١-٤-٦ الواردة يف  منسبة التهدئة أو الكثافة، أو الصورة اهلندسية، جترى عمليات التقيي

تسق مع األوضاع تبافتراض أن قيمة كل عامل غري معروف هي القيمة اليت توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات 
 .والضوابط املعروفة يف عمليات التقييم هذه
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 ١٢-١١-٤-٦ إىل ٧-١١-٤-٦قود النووي املشعع، تستند عمليات التقييم الواردة يف        يف حالة الو ٤-١١-٤-٦
 :إىل تكوين نظريي يثبت توافر العناصر التالية فيه

 اإلشعاعي؛ أوأقصى مضاعفة للنيوترونات أثناء التاريخ  )أ(

وبعد التشعيع ولكن يف وقت . تقدير معتدل ملضاعفة النيوترونات بغرض تقييم الطرد )ب(
 .سابق على الشحن، جيرى قياس للتأكد من اعتدال التكوين النظريي

 . سم١٠، دون دخول مكعب طوله ١٥-٤-٦، بعد اجتيازه االختبارات املوصوفة يف الطردحيول  ٥-١١-٤-٦

 لدرجة احلرارة س٣٨º+ وس٤٠º-يراعى يف تصميم الطرد أن يناسب مدى يتراوح بني  ٦-١١-٤-٦
 .ة املختصة مواصفات أخرى يف شهادة اعتماد تصميم الطرداحمليطة، ما مل حتدد السلط

يف حالة الطرد املعزول يفترض أن املاء ميكن أن يتسرب إىل مجيع املساحات الفارغة يف الطرد  ٧-١١-٤-٦
 للحيلولة دون مسات خاصة أنه إذا كان التصميم يشمل غري. أو منه، مبا يف ذلك الفراغات داخل نظام االحتواء

ء على هذا النحو إىل مساحات فارغة معينة أو منها، حىت وإن جنم ذلك عن خطأ، جيوز افتراض عدم تسرب املا
 : اخلاصة ما يليسماتوتشمل ال. وجود تسرب يتعلق بتلك املساحات الفارغة

، إذا ما خضع الطرد لالختبارات  مانعة للماء دائماً متعددة عالية املستوىحواجز )أ(
 لعبوات اجلودة يف صنع امراقبة، ودرجة عالية من )ب(١٢-١١-٤-٦املوصوفة يف 

  أووصيانتها وإصالحها، واختبارات جترى للتثبت من إغالق كل طرد قبل كل شحن؛
 ، حبد أقصى لإلثراء باليورانيوم اليت ال حتتوي إال سادس فلوريد اليورانيوملطرودا يف )ب(

 : يف املائة٥ بنسبة كتلية ٢٣٥-
، أنه ال )ب(١٢-١١-٤-٦ على أثر إجراء االختبارات املوصوفة يف   اليت يثبت،الطرود `١`

يوجد تالمس مادي فيها بني الصمام وأي مكون آخر يف الغالف إال يف نقطة االرتباط 
، أن ٣-١٧-٤-٦األصلية، واليت يثبت فيها أيضا، عقب إجراء االختبار املوصوف يف 

 الصمامات تظل مانعة للتسرب؛
 وصيانتها وإصالحها، تواكبها صنع العبوات اجلودة يف اقبةرودرجة عالية من م `٢`

 .اختبارات جترى للتثبت من إغالق كل طرد قبل كل شحن

 سم من املاء أو أي انعكاس ٢٠ عن كثب مبا ال يقل عن االحتباسيفترض أن يعكس نظام  ٨-١١-٤-٦
 يبقى داخل االحتباس أمكن إثبات أن نظام أنه إذا ماغري .  على حنو إضايفبالعبوةأكرب قد توفره املادة احمليطة 

، جيوز افتراض وجود انعكاس قريب للطرد مبا ال يقل )ب(١٢-١١-٤-٦ على أثر االختبارات املوصوفة يف العبوة
 .)ج(٩-١١-٤-٦ سم من املاء يف ٢٠عن 

 ويف ظل ٨-١١-٤-٦ و٧-١١-٤-٦يكون الطرد دون احلرجية مبوجب شروط الفقرتني  ٩-١١-٤-٦
 :تسق مع ما يليوتطرد اليت ينجم عنها أقصى مضاعفة للنيوترونات ظروف ال

 ؛)دون حوادث(ظروف النقل الروتينية  )أ(
 ؛)ب(١١-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف  )ب(

 .)ب(١٢-١١-٤-٦االختبارات املوصوفة يف  )ج(
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 :يف حالة الطرود املزمع نقلها جوا ١٠-١١-٤-٦

 املتعلقة بالطرود منارات ـظروف تتسق مع االختبيكون الطرد دون احلرجية يف ظل  )أ(
 سم من ٢٠، بافتراض وجود انعكاس مبا ال يقل عن ١-٢٠-٤-٦ يف املبينة) C(النوع 

 املاء ولكن مع عدم وجود تسرب داخلي للماء؛

 التفاوت خاصاً بالسمات اخلاصة الواردة ن، ال يكو٩-١١-٤-٦يف التقييم الوارد يف  )ب(
إذا منع تسرب املاء إىل املساحات الفارغة أو منها، على أثر  إال ٧-١١-٤-٦يف 

وتالياً ، ١-٢٠-٤-٦ يف املبينة) C(املتعلقة بالطرود من النوع إجراء االختبارات 
 .٣-١٩-٤-٦ اختبار تسرب املاء املبني يف

دون حرجية فيما يتعلق بظروف التنسيق " N"، حبيث تكون مخسة أضعاف "N"يشتق رقم  ١١-١١-٤-٦
 :تسق مع الشروط التاليةت للنيوترونات ةوفر أقصى مضاعفتالطرود اليت و

ال يوضع شيء فيما بني الطرود، وأن يعكس نسق الطرد على مجيع اجلوانب مبا ال يقل  )أ(
  سم من املاء؛٢٠عن 

وتكون حالة الطرود هي وضعها املقدر أو الذي يثبت إذا ما اجتازت االختبارات  )ب(
 .١٥-٤-٦املوصوفة يف 

دون حرجية فيما يتعلق بظروف التنسيق والطرود " N"حبيث يكون ضعفا " N"يشتق رقم  ١٢-١١-٤-٦
 :تسق مع الشروط التاليةتاليت توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات 

التهدئة اهلدروجينية فيما بني الطرود، وانعكاس نسق الطرد على مجيع اجلوانب مبا ال  )أ(
  سم من املاء؛٢٠يقل عن 

 :، متبوعة بأكثر االختبارات التالية تقييدا١٥-٤-٦واالختبارات املوصوفة يف  )ب(
 بشأن )ج(٢-١٧-٤-٦ أو يف، )ب(٢-١٧-٤-٦االختبارات املوصوفة يف  `١`

 ١ ٠٠٠ كثافتها اإلمجالية تتجاوزوال   كغم٥٠٠ كتلتها تتجاوزالطرود اليت ال 
 بشأن مجيع )أ(٢-١٧-٤-٦ يف مقدرة على أساس األبعاد اخلارجية، أو ٣م/مغك

 وتستكمل ٣-١٧-٤-٦الطرود األخرى؛ متبوعة باالختبار املوصوف يف 
  أو؛٣-١٩-٤-٦ إىل ١-١٩-٤-٦باالختبارات املوصوفة يف من 

  و؛٤-١٧-٤-٦االختبار املوصوف يف  `٢`
 يف حالة ما إذا أفلت أي جزء من املادة االنشطارية من نظام االحتواء على أثر االختبارات )ج(

، يفترض أن املادة االنشطارية تفلت من كل طرد يف )ب(١٢-١١-٤-٦ يف املوصوفة
املصفوفة وتنسق املادة االنشطارية برمتها وفقا للشكل ونسبة التهدئة اللذين يؤديان إىل 

 . سم من املاء٢٠أقصى مضاعفة للنيوترونات مع انعكاس قريب مبا ال يقل عن 

 المتثال وإيضاح اإجراءات االختبار ١٢-٤-٦

 ٢-٤-٧-٢ و١-٤-٧-٢ و٤-٣-٧-٢ و٣-٣-٧-٢يتم إيضاح االمتثال ملعايري األداء املطلوبة يف    ١-١٢-٤-٦
 . بأي من األساليب الواردة أدناه أو بتوليفة جتمع بينها١١-٤-٦ إىل ٢-٤-٦ ومن ٢-١٠-٧-٢ و١-١٠-٧-٢و
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املنخفض من إجراء اختبارات باستخدام عينات متثل املواد ذات النشاط النوعي  )أ(
املواد املشعة الصلبة أو (، أو املواد املشعة ذات الطابع اخلاص LSA-IIIاجملموعة الثالثة 

، أو املواد املشعة املنخفضة التشتت، أو باستخدام مناذج أولية أو عينات )الكبسوالت
 العبوة اليت جترى عليها، حتاكى فيها حمتويات النموذج اإليضاحي أو العبوةمن 

، ويعد اًات املدى املتوقع للمحتويات املشعة بأقرب درجة ميكن بلوغها عملياالختبار
 لنقل؛لقدم امل على النحو ا املزمع اختبارمهعبوةالنموذج اإليضاحي أو ال

 الرجوع إىل اإليضاحات الوافية السابقة ذات الطبيعة املماثلة بالقدر الكايف؛ )ب(

 مالئمة تشمل اخلواص املهمة فيما يتعلق إجراء اختبارات باستخدام مناذج ذات نسب )ج(
بالصنف قيد البحث إذا ما أوضحت اخلربة اهلندسية مالءمة نتائج هذه االختبارات 

وعند استخدام منوذج إيضاحي قياسي، تؤخذ يف االعتبار ضرورة . ألغراض التصميم
 تعديل بعض ضوابط االختبار، مثل قطر املخترق أو محل االنضغاط؛

حلسايب، أو املناقشة باحلجة واملنطق، إذا ما اتفق بوجه عام على أن اإلجراءات التقدير ا )د(
 .والضوابط احلسابية موثوق هبا أو معتدلة

بعد إخضاع النموذج اإليضاحي أو النموذج األويل أو العينة لالختبارات، تستخدم األساليب  ٢-١٢-٤-٦
ة يف  ـاردة يف هذا القسم مبا يتفق مع معايري األداء والقبول املوصوف   م بغية التأكد من استيفاء الشروط الو  ـاملالئمة للتقيي 

 .١١-٤-٦إىل  ٢-٤-٦ و٢-١٠-٧-٢ و١-١٠-٧-٢ و٢-٤-٧-٢ و١-٤-٧-٢ و٤-٣-٧-٢ و٣-٣-٧-٢

تفحص كل النماذج اإليضاحية قبل إجراء االختبارات بغية حتديد العيوب أو مواضع التلف  ٣-١٢-٤-٦
 :التاليةوتسجيلها، مبا يف ذلك العيوب 

  عن التصميم؛حنرافاال )أ(

 العيوب يف الصناعة؛و )ب(

 التآكل أو غريه من صور التلف؛و )ج(

 .وتشوه املعامل )د(

كما حتدد املعامل اخلارجية للنموذج اإليضاحي .  بوضوحطردحتدد مواصفات نظام احتواء ال 
 .جبالء حىت تتسىن اإلحالة ببساطة ووضوح إىل أي جزء من هذا النموذج

 احلرجيةاحلالة اختبار سالمة نظام االحتواء والتدريع وتقدير أمان  ١٣-٤-٦

 ١٥-٤-٦ن االختبارات املنطبقة املوصوفة يف ـتتخذ اإلجراءات التالية بعد كل اختبار م 
 :٢١-٤-٦إىل 

 حتدد العيوب ومواضع التلف وتسجل؛ )أ(

ء والتدريع إىل املدى املطلوب حيدد ما إذا كان قد مت احلفاظ على سالمة نظام االحتواو )ب(
  فيما يتعلق بالطرد قيد االختبار؛١١-٤-٦ إىل ٢-٤-٦يف 
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يف الطرود اليت حتتوي مواد انشطارية، ما إذا كانت الفرضيات والشروط املستخدمة حيدد، و )ج(
 . لطرد أو أكثر صحيحة١٢-١١-٤-٦إىل  ١-١١-٤-٦يف التقييمات املطلوبة مبقتضى  

 تخدم يف اختبارات السقوطاهلدف املس ١٤-٤-٦

 ٤-١٥-٤-٦و) أ(٥-٤-٧-٢يراعى يف اختيار اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط، املوصوفة يف                     
، أن يكون سطحاً أفقياً من خصائصه أن أي زيادة يف مقاومته لإلزاحة أو                   ٢-٢٠-٤-٦ و٢-١٧-٤-٦ و)أ(١٦-٤-٦و

 .كبرية من تلف هذا النموذج         التشوه عندما يصدمه النموذج اإليضاحي ال تزيد بدرجة              

  ظروف النقل العاديةحتّملاختبار إليضاح القدرة على  ١٥-٤-٦

، واختبار التراص، احلّر السقوطاختبار رش املاء، واختبار : تتمثل هذه االختبارات فيما يلي ١-١٥-٤-٦
بار التراص، واختبار ، واختاحلّر السقوطويتم إخضاع مناذج إيضاحية من الطرد الختبار . واختبار االختراق

وجيوز استخدام منوذج إيضاحي واحد يف كل االختبارات، . االختراق، ويسبقها يف كل حالة اختبار رش املاء
 .٢-١٥-٤-٦شريطة استيفاء الشروط الواردة يف 

حبيث يراعى أن حتدد الفترة الزمنية الفاصلة بني االنتهاء من اختبار رش املاء واالختبار الذي يليه  ٢-١٥-٤-٦
وما مل . يكون املاء قد نفذ إىل احلد األقصى، دون أن جيف اجلزء اخلارجي من النموذج اإليضاحي بدرجة ميكن تقديرها 

يكن هناك دليل يثبت العكس، يفترض أن هذه الفترة الفاصلة هي ساعتان إذا ما مت رش املاء من أربعة اجتاهات يف وقت 
 .لة إذا ما مت رش املاء يف كل اجتاه من االجتاهات األربعة على التعاقب فترة زمنية فاصيال تنقض أنه غري. واحد

يتم إخضاع النموذج اإليضاحي الختبار رش باملاء حياكي التعرض لسقوط : اختبار رش املاء ٣-١٥-٤-٦
 . سم يف الساعة تقريباً ملدة ساعة على األقل٥املطر مبعدل 

نموذج اإليضاحي على اهلدف حبيث يصاب بأقصى تلف يتم إسقاط ال: احلّر السقوطاختبار  ٤-١٥-٤-٦
 .فيما يتعلق مبقومات األمان املزمع اختبارها

 ال يقل ارتفاع اإلسقاط إذا قيس من أدىن نقطة يف النموذج اإليضاحي إىل السطح  )أ(
.  بشأن الكتلة املنطبقة٤-١٥-٤-٦العلوي للدريئة عن املسافة املبينة يف اجلدول 

 ؛١٤-٤-٦املواصفات املبينة يف وتكون الدريئة ب
 ٥٠يف حالة الطرود املستطيلة املصنوعة من الكرتون أو اخلشب واليت ال تتجاوز كتلتها  )ب(

  م؛٠,٣ على كل زاوية من ارتفاع حّرم، يعرض منوذج إيضاحي منفصل إلسقاط غك
ض م، يعّرغ ك١٠٠من الكرتون واليت ال تتجاوز كتلتها    املصنوعة  يف حالة الطرود االسطوانية     )ج(

 . م٠,٣ على كل ربع من أرباع كل حافة من ارتفاع  حّرمنوذج إيضاحي منفصل إلسقاط   

  احملددة الختبار الطرود يف ظروف النقل العاديةاحلّرمسافة السقوط : ٤-١٥-٤-٦اجلدول 

 )مغك(كتلة العبوة  )م(احلّر مسافة اإلسقاط 
 ٥ ٠٠٠ <كتلة العبوة  ١,٢
 ١٠ ٠٠٠ <العبوة  كتلة ≤ ٥ ٠٠٠ ٠,٩
 ١٥ ٠٠٠ < كتلة العبوة ≤ ١٠ ٠٠٠ ٠,٦
  كتلة العبوة≤ ١٥ ٠٠٠ ٠,٣
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ض ، يعّرها من العوامل الفعلية اليت حتول دون رّصالعبوةما مل يكن شكل : اختبار التراص ٥-١٥-٤-٦
 : ساعة، حلمل ضاغط يساوي أكرب املكافئني التاليني٢٤النموذج اإليضاحي، ملدة 

 عاف كتلة الطرد الفعلية؛  أض٥مكافئ  )أ(

 . كيلوباسكال مضروباً يف املساحة املعرضة رأسياً من الطرد١٣ومكافئ  )ب(

ويوضع احلمل بصورة متماثلة على جانبني متقابلني من النموذج اإليضاحي، على أن يكون  
 .أحدمها هو القاعدة اليت سريتكز عليها الطرد بشكل منوذجي

 ال يتحرك ومنبسطوضع النموذج اإليضاحي على سطح أفقي صلب ي: اختبار االختراق ٦-١٥-٤-٦
 .بدرجة كبرية أثناء إجراء االختبار

 ويوجه حىت م كغ٦ سم طرفه نصف كروي وكتلته ٣,٢يتم إسقاط قضيب قطره  )أ(
يسقط، مبحوره الطويل يف وضع رأسي، على مركز أضعف جزء يف النموذج 

ا ما اخترق النموذج متوغالً فيه بدرجة اإليضاحي، حبيث يرتطم بنظام االحتواء إذ
 وال يصاب القضيب بتشوه كبري نتيجة إجراء االختبار؛. كافية

يكون ارتفاع إسقاط القضيب إذا ما قيس من طرفه األدىن إىل نقطة الصدم املستهدفة  )ب(
 .م ١على السطح العلوي للنموذج اإليضاحي هو 

 املصممة للسوائل والغازات) A(لطرود من النوع لاختبارات إضافية  ١٦-٤-٦

ض منوذج إيضاحي أو مناذج إيضاحية منفصلة لكل اختبار من االختبارات التالية ما مل يثبت يعّر 
 .ض منوذج واحد لالختبار األشدأن أحد االختبارات أشد من اآلخر فيما يتعلق بالنموذج املعين، ويف هذه احلالة يعّر

 النموذج اإليضاحي على اهلدف حبيث يصاب بأقصى يتم إسقاط: احلّراختبار السقوط  )أ(
ويكون ارتفاع اإلسقاط إذا ما قيس من أدىن جزء من . تلف فيما يتعلق باالحتواء

ويكون اهلدف باملواصفات . م ٩لهدف هو لالنموذج اإليضاحي إىل السطح العلوي 
 ؛١٤-٤-٦املبينة يف 

، ٦-١٥-٤-٦بار املوصوف يف ض النموذج اإليضاحي لالختيعّر: اختبار االختراق )ب(
 م كما هو حمدد ١ بدالً من م١,٧باستثناء أنه جيب زيادة ارتفاع اإلسقاط إىل 

 .)ب(٦-١٥-٤-٦يف 

 حتّمل ظروف احلوادث يف النقلاختبارات إلثبات القدرة على  ١٧-٤-٦

 وفة يف النامجة عن االختبارات املوصاملتراكمـةي للتأثريات ـض النموذج اإليضاحيعّر ١-١٧-٤-٦
ض هذا النموذج اإليضاحي وعقب هذه االختبارات، إما أن يعّر. ، بنفس الترتيب٣-١٧-٤-٦ و٢-١٧-٤-٦

 ،٤-١٧-٤-٦ الغمر املائي على النحو املوصوف يف )اختبارات( اختبار )تأثريات(أو منوذج منفصل لتأثري 
 . إذا ما كانت منطبقة١٨-٤-٦و

وخيضع . ختبار امليكانيكي من ثالثة اختبارات سقوط خمتلفة يتألف اال:االختبار امليكانيكي ٢-١٧-٤-٦
وحيدد الترتيب . ١٢-١١-٤-٦ أو ٨-٨-٤-٦كل منوذج إيضاحي لإلسقاطات املنطبقة كما هو موصوف يف 
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الذي يعرض به النموذج لإلسقاطات حبيث يكون النموذج قد أصيب، عند االنتهاء من االختبار امليكانيكي، بقدر 
 .إىل أقصى تلف يف االختبار احلراري التايلمن التلف يفضي 

اإلسقاط األول، يتم إسقاط النموذج اإليضاحي على اهلدف حبيث يصاب بأقصى  يف )أ(
تلف، ويكون ارتفاع السقوط إذا ما قيس من أدىن نقطة يف النموذج إىل السطح 

 ؛١٤-٤-٦ويكون اهلدف مستوفياً للمواصفات املبينة يف . م ٩العلوي للهدف هو 

اإلسقاط الثاين، يتم إسقاط النموذج اإليضاحي حبيث يصاب بأقصى تلف على  يف )ب(
ويكون ارتفاع اإلسقاط إذا ما قيس من . دياً على اهلدف بإحكامعموقضيب مثبت 

ويراعى أن . م ١نقطة الصدم املستهدفة يف النموذج إىل السطح العلوي للقضيب هي 
) ٠,٥±  ١٥,٠(وله مقطع دائري، قطره يكون القضيب من الفوالذ الطري املصمت 

ما مل ينجم تلف أكرب عن قضيب أطول، ففي هذه احلالة يستخدم  سم ٢٠وطوله سم 
ويكون الطرف األعلى للقضيب مسطحاً . قضيب يكفي طوله إلحداث أقصى تلف

ويراعى أن يكون اهلدف . مم ٦ حبيث ال يتجاوز نصف قطره حافتهوأفقياً مع صقل 
 ؛١٤-٤-٦ للمواصفات املبينة يف اًقضيب مستوفياملثبت عليه ال

ض النموذج اإليضاحي الختبار تفتت ديناميكي عن طريق  الثالث، يعّراإلسقاط يف )ج(
 ٥٠٠وضع النموذج على اهلدف حبيث يصاب بأقصى تلف نتيجة إسقاط كتلة وزهنا 

لطري وهذه الكتلة عبارة عن لوح من الفوالذ ا. م على النموذج ٩من ارتفاع  كغم
ويقاس ارتفاع اإلسقاط . م ويتم إسقاطها يف اجتاه أفقي ١م يف  ١املصمت مساحته 

ويراعى أن تكون . من اجلانب السفلي للوح إىل أعلى نقطة يف النموذج اإليضاحي
 .١٤-٤-٦الدريئة اليت يرتكز عليها النموذج اإليضاحي مطابقة للوصف الوارد يف 

 التوازن احلراري يف النموذج اإليضاحي يف ظل ظروف تبلغ فيها ى يراع:االختبار احلراري ٣-١٧-٤-٦
 ورهناً باملعدل ٦-٨-٤-٦ الشمسي املبينة يف اجلدول  ياإلشعاعالتعّرض  رهناً بشروط س،٣٨ºدرجة احلرارة احمليطة 

ختالف قيم أي من  ، بالبديبشكل ويسمح، . األقصى لتولد احلرارة الداخلية يف الطرد من احملتويات املشعة طبقاً للتصميم   
 .هذه الضوابط قبل االختبار وأثناءه، شريطة أن تؤخذ يف االعتبار بصورة الئقة يف التقييم الالحق الستجابة الطرد

 :يتألف االختبار احلراري بعدئذ مما يلي 

 دقيقة لبيئة حرارية توفر تدفقاً حرارياً مساوياً على ٣٠يضاحي ملدة اإلنموذج التعريض  )أ(
هوائي يف ظروف حميطة ساكنة بدرجة تكفي / من وقود هدروكربوينحراريق األقل لدف

 ودرجة حرارة متوسطة ال ٠,٩إلعطاء معامل متوسط أدىن لقدرة ابتعاث اللهب يبلغ 
 أو ٠,٨، حبيث تغمر النموذج متاماً، مع قدرة ابتعاث سطحية تبلغ س٨٠٠ºتقل عن 

 رضت للنار املذكورة، يعقبه؛القيمة اليت قد يثبت توفرها يف الطرد إذا ما تع

  التعّرض، رهناً بشروطس٣٨ºتعريض النموذج اإليضاحي لدرجة حرارة حميطة تبلغ  )ب(
، ورهناً بأقصى معدل لتولد احلرارة ٦-٨-٤-٦إلشعاع الشمسي املبينة يف اجلدول ل

ات الداخلية يف الطرد من احملتويات املشعة طبقاً للتصميم لفترة تكفي للتأكد من أن درج
. أو تقترب من ظروف احلالة الثابتة األولية/احلرارة يف النموذج تتناقص يف كل موضع و

، بتباين قيم أي من هذه الضوابط عقب وقف التسخني، شريطة بشكل بديلويسمح، 
 .أن تؤخذ يف االعتبار بصورة الئقة يف التقييم الالحق الستجابة الطرد
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ربيد النموذج اإليضاحي بوسائل اصطناعية، ويسمح ألي يراعى أثناء االختبار وبعده أال يتم ت 
 .احتراق حيدث يف مواد النموذج بأن يأخذ جمراه الطبيعي

م ملدة مثاين ١٥ يغمر النموذج اإليضاحي حتت ضغط ماء ال يقل عن :اختبار الغمر املائي ٤-١٧-٤-٦
 املانومتريراعى أال يقل الضغط وألغراض إيضاحية، ي. ساعات على األقل يف االجتاه املفضي إىل أقصى تلف

 . كيلوباسكال استيفاء هلذه الشروط١٥٠اخلارجي عن 

 A2 105 من الطرود اليت حتتوي أكثر من B(M) وB(U)اختبار الغمر املائي املعزز للنوعني  ١٨-٤-٦
 )C(د من النوع وطرالو

م ملدة ساعة  ٢٠٠ عن  يغمر النموذج اإليضاحي حتت ضغط ماء ال يقل: املائي املعززالغمراختبار  
 . استيفاء هلذه الشروط ميغاباسكال٢اخلارجي عن  املانومتريوألغراض إيضاحية، يراعى أال يقل الضغط . على األقل

  اليت حتتوي مواد انشطاريةطرودللاختبار تسرب املاء  ١٩-٤-٦

د الذي ينجم عنه تعفى من االختبار الطرود اليت افترض تسرب املاء إليها أو منها إىل احل ١-١٩-٤-٦
 .١٢-١١-٤-٦ إىل ٧-١١-٤-٦أقصى تفاعلية، وذلك ألغراض التقييم مبوجب 

قبل تعريض النموذج اإليضاحي الختبار تسرب املاء املذكور أدناه، يتم تعريضه لالختبارات  ٢-١٩-٤-٦
االختبار ، و١٢-١١-٤-٦ يف شترطي على حنو ما )ج( أو )أ(٢-١٧-٤-٦ يفما إ، و)ب(٢-١٧-٤-٦الواردة يف 

 .٣-١٧-٤-٦املوصوف يف 

 ملدة مثاين ساعات على األقل ويف  م٠,٩يغمر النموذج اإليضاحي حتت ضغط ماء ال يقل عن  ٣-١٩-٤-٦
 .االجتاه الذي يتوقع حدوث أقصى تسرب منه

 )C(لطرود من النوع لاختبارات  ٢٠-٤-٦

تاليات االختبارات التالية بالترتيب تعرض النماذج اإليضاحية للتأثريات النامجة عن كل من مت ١-٢٠-٤-٦
 :املذكور

 ٢-٢٠-٤-٦ و)ج(٢-١٧-٤-٦ و)أ(٢-١٧-٤-٦ي ـة فـارات املوصوفـاالختب )أ(
 ؛٣-٢٠-٤-٦و

 .٤-٢٠-٤-٦واالختبار املوصوف يف  )ب(

 .)ب( و)أ(ويسمح باستخدام مناذج إيضاحية خمتلفة يف كل من املتتاليتني 

 النماذج اإليضاحية للتأثريات املتلفة اليت حيدثها جمس صلب  تعرض:التمزق/اختبار الثقب ٢-٢٠-٤-٦
 إىل سطح النموذج اإليضاحي حبيث يتسبب يف أقصى تلف  بالنسبةوحيدد اجتاه اجملس. مصنوع من الفوالذ الطري

 .)أ(١-٢٠-٤-٦عند االنتهاء من متتالية االختبارات املوصوفة يف 

م، على هدف غ ك٢٥٠كتلته عن تقل  داًيوضع النموذج اإليضاحي، الذي ميثل طر )أ(
. م فوق نقطة الصدم املستهدفة ٣ يسقط من ارتفاع غم ك٢٥٠ض جملس كتلته ويعّر

 ٢٠وألغراض هذا االختبار يراعى أن يكون اجملس عبارة عن قضيب اسطواين قطره 
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 سم وقطره ٣٠ ارتفاعه :سم، يشكل طرفه الضارب خمروطاً دائرياً قائماً باألبعاد التالية
 ويراعى أن . مم٦ مع صقل حافته حبيث ال يتجاوز نصف قطره  سم٢,٥عند القمة 

 ؛١٤-٤-٦يكون اهلدف املوضوع عليه النموذج اإليضاحي مطابقة للوصف الوارد يف 

أو أكثر، توضع قاعدة اجملس على هدف   كغم٢٥٠يف حالة الطرود اليت تبلغ كتلتها  )ب(
ويكون ارتفاع اإلسقاط، إذا ما قيس من نقطة . سإسقاط النموذج اإليضاحي على اجملويتم 

وألغراض هذا . م ٣الصدم مع النموذج اإليضاحي إىل السطح العلوي للمجس، هو  
 أعاله، باستثناء أنه حيدد طول )أ(االختبار يكون اجملس بذات اخلواص واألبعاد املوصوفة يف   

ى أن يكون اهلدف ويراع. اجملس وكتلته حبيث يصيب النموذج اإليضاحي بأقصى تلف
 .١٤-٤-٦املوضوعة عليه قاعدة اجملس على النحو املوصوف يف 

 يراعى أن تكون شروط إجراء هذا االختبار مطابقة للوصف الوارد :زاالختبار احلراري املعّز ٣-٢٠-٤-٦
 . دقيقة٦٠، باستثناء أن التعرض للبيئة احلرارية يكون ملدة ٣-١٧-٤-٦يف 

 ٩٠ض النموذج اإليضاحي لصدمة على هدف بسرعة ال تقل عن  يعّر:اختبار التصادم ٤-٢٠-٤-٦
، باستثناء أن ١٤-٤-٦ويكون اهلدف على النحو املبني يف . ثانية، وحيدد االجتاه حبيث يصاب بأقصى تلف/م

 .يكون سطح اهلدف بأي اجتاه كان ما دام السطح متعامداً مع مسار النموذج اإليضاحي

 ممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم املصللعبواتاختبار  ٢١-٤-٦

 كغم أو أكثر من ٠,١ صممت الحتواء عبواتجترى على النماذج اإليضاحية اليت تشمل  
، ميغاباسكال.١,٤سادس فلوريد اليورانيوم، أو اليت حتاكيها، اختبارات هدرولية عند ضغط داخلي ال يقل عن 

 العبواتوحىت ختترب . زم اعتماد التصميم من عدة أطرافيلميغاباسكال  ٢,٨ولكن إذا قل الضغط التجرييب عن 
 .مرة أخرى، جيوز إجراء أي اختبارات غري إتالفية متكافئة أخرى رهناً باالعتماد املتعدد األطراف

  واملواد اليت حتتويهااعتماد تصاميم الطرود ٢٢-٤-٦

ثر من سادس فلوريد  كيلوغرام أو أك٠,١تطلب اعتماد تصاميم الطرود اليت حتتوي ي ١-٢٢-٤-٦
 :اليورانيوم ما يلي

 ؛ا متعدد األطرافاعتماد ٤-٦-٤-٦ كل تصميم يفي مبتطلبات يتطلب )أ(

ا من طرف واحد من         اعتماد   ٣-٦-٤-٦ إىل ١-٦-٤-٦ كل تصميم يفي مبتطلبات         يتطلب   )ب(
 .التصميم، ما مل تتطلب هذه الالئحة اعتمادا متعدد األطراف                   السلطة املختصة يف بلد        قبل

 من الطرود من طرف واحد، )C( والنوع B(U)شترط اعتماد كل تصميم للنوع ُي ٢-٢٢-٤-٦
 :باالستثناءات التالية

 شترط اعتماد تصميم الطرد احملتوي مواد انشطارية، والذي خيضع أيضاً ألحكام                       ُي )أ(
 ؛عدة أطراف من ١-٣-٥-١-٥ و٧-٢٣-٤-٦ و٤-٢٢-٤-٦

عدة  ملواد مشعة منخفضة التشتت من B(U)لنوع شترط اعتماد تصميم الطرد من اوُي )ب(
 .أطراف
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ا يف ذلك الطرود اليت حتتوي مواد ، مبB(M) شترط اعتماد كل تصميم لطرود من النوعُي ٣-٢٢-٤-٦
 والطرود اليت حتتوي مواد ١-٣-٥-١-٥ و٧-٢٣-٤-٦ و٤-٢٢-٤-٦انشطارية اليت ختضع أيضاً ألحكام 

 .عدة أطرافمشعة منخفضة التشتت، من 

من  ٢-١١-٤-٦ل  شترط اعتماد كل تصميم لطرد حيتوي مواد انشطارية ليست مستثناة طبقاً         ُي ٤-٢٢-٤-٦
 .مواد انشطارية، من عدة أطرافاليت حتتوي  اليت تنطبق بشكل حمدد على الطرود االشتراطات

م املواد أما تصمي. شترط اعتماد تصاميم املواد املشعة ذات الطابع اخلاص من طرف واحدُي ٥-٢٢-٤-٦
 .)٨-٢٣-٤-٦انظر أيضاً (املشعة املنخفضة التشتت فيشترط اعتماده من عدة أطراف 

  واملوافقة عليهاطلبات نقل املواد املشعة ٢٣-٤-٦

 )تستكمل فيما بعد( ١-٢٣-٤-٦

 : الشحن ما يلياملوافقة علىيشمل طلب  ٢-٢٣-٤-٦

 ؛ملوافقة عليهااملتصلة بعملية الشحن، اليت ُتطلب االفترة الزمنية،  )أ(

احملتويات املشعة الفعلية، ووسائط النقل املتوقعة، ونوع وسيلة النقل، واملسار احملتمل أو        و )ب(
 املقترح؛  

وتفاصيل الكيفية اليت يتم هبا إنفاذ التدابري الوقائية والضوابط اإلدارية أو التشغيلية،  )ج(
 .١-٣-٥-١-٥وجب الصادرة مبالطرد املشار إليها يف شهادات اعتماد تصميم 

قناع إل الشحنات اخلاضعة لترتيب خاص مجيع املعلومات الالزمة املوافقة علىيشمل طلب  ٣-٢٣-٤-٦
السلطة املختصة بأن مستوى األمان اإلمجايل يف النقل مساو على األقل للمستوى الذي كان ميكن توافره فيما لو 

 .نظيميةالئحة الت املنطبقة يف هذه الشتراطاتاستوفيت مجيع اال

 :كما يشمل الطلب ما يلي 

  املنطبقة وأسباب ذلك؛شتراطاتبيان بالنواحي اليت يتعذر فيها استيفاء الشحنة متاماً لال )أ(

وبيان بأي تدابري وقائية خاصة أو ضوابط إدارية أو تشغيلية خاصة يلزم اختاذها أثناء  )ب(
 . املنطبقةاالشتراطاتالنقل لتعويض العجز عن استيفاء 

 :ي ما يل على(C) أو B(u)ملوافقة على طرد من النموذج التصميمي شتمل طلب اي ٤-٢٣-٤-٦

وصف مفصل للمحتويات املشعة املقترحة مع اإلشارة إىل حالتها الطبيعية والكيميائية  )أ(
 وطبيعة اإلشعاع املنبعث منها؛

اول البيانية للمواد  اهلندسية الكاملة واجلدات مفصل بالتصميم، مبا يف ذلك الرسومبيان )ب(
 وطرائق التصنيع؛ 

بيان باالختبارات اليت أجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إىل أساليب حسابية، أو أدلة  )ج(
  املنطبقة؛االشتراطاتأخرى على مالءمة التصميم الستيفاء 
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 ؛العبوةتعليمات التشغيل والصيانة املقترحة الستخدام  )د(
 كيلوباسكال ١٠٠ث يتجاوز أقصى ضغط تشغيل عادي به الطرد حبييف حالة تصميم   )ه(

، حتدد يف طلب االعتماد، عند ذكر املواد املستخدمة يف صنع نظام االحتواء، مانومتري
 مواصفاهتا، والعينات املزمع أخذها، واالختبارات املقرر إجراؤها؛

 بيان وتربير ألي ،اًون فيها احملتويات املشعة املقترحة وقوداً مشععـيف احلاالت اليت تك )و(
وب ـي قياس مطلووصـف ألل خبصائص الوقود، ـفرضية يف حتليل األمان تتص

 ؛)ب(٤ -١١-٤-٦راؤه قبل الشحن مبقتضى ـإج
أي أحكام خاصة بالتستيف تلزم للتأكد من تبديد احلرارة من الطرد على حنو مأمون؛  )ز(

دامها ونوع وسيلة النقل أو ويؤخذ بعني االعتبار وسائط النقل املختلفة املزمع استخ
 ؛الشحنحاوية 

 سم، يوضح فيه ٣٠ × سم ٢١رسم إيضاحي ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمه  )ح(
 ؛الطردتركيب 

 .١-٣-٢-١-١توصيف لربنامج ضمان اجلودة املنطبق على النحو املطلوب يف  )ط(

  املعلومات املطلوبة يف، باإلضافة إىلB(M)ويشتمل طلب اعتماد تصميم طرود من النوع  ٥-٢٣-٤-٦
 :على ما يلي، B(U)لطرود من النوع شأن ا ب٤-٢٣-٤-٦

 ٩-٨-٤-٦ ومن ٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦ و٥-٧-٤-٦قائمة بالشروط املبينة يف  )أ(
  الطرد؛ستوفيها، واليت ال ي١٥-٨-٤-٦إىل 

ذه أي ضوابط تشغيلية تكميلية مقترحة يزمع تطبيقها أثناء النقل وال ينص عليها يف ه )ب(
 بصورة منتظمة، ولكنها ضرورية لضمان أمان الطرد أو لتعويض أوجه القصور الالئحة

  أعاله؛)أ(الواردة يف 

بيان بأي قيود على واسطة النقل وعلى أي إجراءات استثنائية للتحميل أو النقل أو  )ج(
 التفريغ أو املناولة؛

ملتوقع مصادفتها أثناء النقل  ا)درجة احلرارة، اإلشعاع الشمسي(مدى الظروف احمليطة  )د(
 .واليت روعيت يف التصميم

العتماد كل املعلومات الضرورية القناع السلطة املختصة بأن التصميم يفي ا طلب يتضمن ٦-٢٣-٤-٦
 .١-٣-٢-١-١ يف ومبواصفات برنامج ضمان اجلودة املطلوبة ١-٦-٤-٦ يفباملتطلبات الواردة 

علومات اليت تلزم القناع السلطة املختصة بأن التصميم يفي يشمل طلب االعتماد مجيع امل ٧-٢٣-٤-٦
  باإلضافة إىل توصيف لربنامج ضمان اجلودة املنطبق كما هو مطلوب١-١١-٤-٦ الواردة يف باالشتراطات

 .١-٣-٢-١-١يف 

يشتمل طلب اعتماد تصميم املواد املشعة ذات الطابع اخلاص وتصميم املواد املشعة املنخفضة  ٨-٢٣-٤-٦
 :لتشتت على ما يليا
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وصف مفصل للمادة املشعة، أو احملتويات يف حالة الكبسوالت؛ ويشار بشكل خاص  )أ(
 إىل احلالتني الطبيعية والكيميائية على السواء؛

 بيان مفصل بتصميم أي كبسولة يزمع استخدامها؛ )ب(
بية إليضاح قابلية بيان باالختبارات اليت أُجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إىل طرائق حسا )ج(

املادة املشعة للوفاء مبعايري األداء، أو أدلة أخرى على أن املواد املشعة ذات الطابع اخلاص أو 
 املواد املشعة املنخفضة التشتت تفي بالشروط املنطبقة يف هذه الالئحة؛

 ؛١-٣-٢-١-١توصيف لربنامج ضمان اجلودة على النحو املطلوب يف  )د(
ترحة سابقة على الشحن تستخدم يف شحن مواد مشعة ذات طابع أي إجراءات مق  )ه(

 .خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت

وتكون هذه العالمة . ص عالمة حمددة لنوع كل شهادة اعتماد تصدرها السلطة املختصةصََّخُت ٩-٢٣-٤-٦
 :ذات نوعية عامة على النحو التايل

VRI/رمز النوع/الرقم 

 الرمز الدويل لتحديد VRI ميثل )ب(١٠-٢٣-٤-٦عليه يف باستثناء ما هو منصوص  )أ(
 ؛)١(نوع تسجيل الشاحنة يف البلد الصادرة عنه الشهادة

خيصص الرقم بواسطة السلطة املختصة، وأن يكون فريداً وحمدداً فيما يتعلق بالتصميم أو           )ب(
ع اعتماد  وتكون عالمة حتديد نوع اعتماد الشحن متصلة بعالمة حتديد نو   . الشحن املعني 

 التصميم على حنو واضح؛   
 :بيان أنواع شهادات االعتماد الصادرةلتستخدم رموز األنواع التالية بالترتيب الوارد  )ج(

AF  تصميم طرد من النوع(A)حيتوي مواد انشطارية  
B(U)  تصميم طرد من النوعB(U) B(U)F)للمواد االنشطارية ( 
B(M)  تصميم طرد من النوعB(M) B(M)F)لمواد االنشطارية ل( 

C  تصميم طرد من النوع(C) CF)للمواد االنشطارية ( 
IF تصميم طرد صناعي حيتوي مواد انشطارية 
S مواد مشعة ذات طابع خاص 

LD مواد مشعة منخفضة التشتت 
T شحن 
X ترتيب خاص 

شطاري أو ويف حالة تصاميم الطرود اليت حتتوي سادس فلوريد اليورانيوم املستثىن غري االن
 :االنشطاري، حيث ال ينطبق أي رمز من الرموز أعاله، تستخدم رموز األنواع التالية

H(U) اعتماد من طرف واحد 
H(M)  اعتماد من عدة أطراف 

 ــــــــــــــــ
 ).١٩٦٨(لنقل الربي لانظر اتفاقية فيينا  )١( 
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 غريذات الطابع اخلاص، فيما يتعلق بشهادات اعتماد تصميم الطرد واملواد املشعة  )د(
، وكذلك ٤-٢٤-٦ إىل ٢-٢٤-٦واردة يف حكام الاألالشهادات الصادرة مبوجب 

 .إىل رمز النوع" ٩٦-"لشهادات اعتماد املواد املشعة املنخفضة التشتت، يضاف الرمز 

 :تنطبق رموز النوع هذه على النحو التايل ١٠-٢٣-٤-٦

وز ـلنوع املالئمة، وتشمل الرمتوسم كل شهادة وكل طرد بعالمة حتديد ا )أ(
 أعاله، باستثناء أنه يف حالة )د( و)ج( و)ب( و)أ(٩-٢٣-٤-٦ة يف ـاملوصوف

إذا كان " ٩٦-"الطرود، ال توضع إال رموز نوع التصميم املنطبقة، مبا يف ذلك الرمز 
يف عالمات حتديد نوع " X"أو " T" ال يوضع الرمزان ، أية الثانيةطرالشمنطبقاً، بعد 

 اعتماد التصميم مع اعتماد الشحن، ال يلزم تكرار اليت جيتمع فيهاالة احلويف . طردال
 :وعلى سبيل املثال. رموز النوع املنطبقة

 معتمد للمواد االنشطارية،  B(M)تصميم طرد من النوع 
ه السلطة ـيقتضي موافقة من عدة أطراف، خصصت ل

رد  يوضع على الط( ١٣٢املختصة يف النمسا رقم التصميم 
 ؛)وعلى شهادة اعتماد تصميم الطرد على السواء 

:A/132/B(M)F-96 

اعتماد الشحن الصادر لطرد حيمل عالمة حتديد النوع 
 ؛)يوضع على الشهادة فقط(لة أعاله املفّص

:A/132/B(M)F-96T 

اعتماد ترتيب خاص صادر عن السلطة املختصة يف النمسا، 
 ؛)فقطيوضع على الشهادة ( ١٣٧وخمصص له الرقم 

:A/137/X 

تصميم طرد صناعي حيتوي مواد انشطارية معتمد من اجلهة                    
 ١٣٩ه رقم تصميم الطرد        ـل املختصة يف النمسا، وخمصص      

 يوضع على الطرد وعلى شهادة اعتماد تصميم الطرد على                  (
 ؛ )السواء 

:A/139/IF-96 

تصميم طرد حيتوي سادس فلوريد اليورانيوم مستثىن 
هة املختصة يف النمسا، وخمصص انشطاري معتمد من اجل

يوضع على الطرد وعلى ( ١٤٥ه رقم تصميم الطرد ـل
 ؛)شهادة اعتماد تصميم الطرد على السواء

:A/145/H(U)-96 

 ال ١٦-٢٣-٤-٦ل  تم االعتماد املتعدد األطراف عن طريق التصديق طبقاً حيثما ي )ب(
أما إذا مت .  الشحنوأالتصميم تستخدم إال عالمة حتديد النوع الصادرة عن بلد 

االعتماد املتعدد األطراف عن طريق قيام بلدان متعاقبة بإصدار شهادات، فتوضع على 
كل شهادة عالمة حتديد النوع الرمسية وتوضع على الطرد اليت اعتمد تصميمه على هذا 

 النحو مجيع عالمات حتديد النوع الرمسية

 على سبيل املثال 

 A/132/B(M)F-96 
 CH/28/B(M)F-96 
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هي عالمة حتديد نوع طرد اعتمدهتا النمسا أصالً مث اعتمدهتا سويسرا فيما بعد بشهادة 
 ؛وترتب عالمات حتديد النوع اإلضافية على الطرد يف صورة جدول بشكل مماثل. منفصلة

وعلى .  إىل تنقيح شهادة ما بعبارة داخل قوسني تلي عالمة حتديد النوع على الشهادة  يشار )ج(
ح الثاين لشهادة اعتماد تصميم   ـ تشري إىل التنقيA/132/B(M)F-96 (Rev.2)ملثال،  ل اـسبي

 تشري إىل اإلصدار األصلي A/132/B(M)F-96 (Rev.0)الطرد الصادرة من النمسا؛ أو 
واملدخل االعتراضي اختياري فيما يتعلق    . لشهادة اعتماد تصميم الطرد الصادرة من النمسا 

 بدالً من" إصدار أصلي"جيوز استخدام عبارات أخرى مثل    باإلصدارات األصلية، كما 
"Rev.0 ." وال جيوز أن تصدر أرقام تنقيح الشهادات إال عن البلد الذي تستخرج منه شهادة

 االعتماد األصلية؛ 

 بني قوسني يف ) الوطنيةاالشتراطاتعلى حنو ما قد تقتضيه (جيوز إضافة رموز إضافية  )د(
 ؛A/132/B(M)F-96(SP503)ومنها على سبيل املثال . هناية عالمة حتديد النوع

 فيها تنقيح لشهادة ىليس ضرورياً تعديل عالمة حتديد نوع الغالف يف كل مرة جير  )ه(
وال يشترط إعادة وضع عالمات من هذا القبيل إال يف احلاالت اليت ينطوي . التصميم

حلرفية اليت يوسم هبا تصميم فيها تنقيح شهادة تصميم الطرد على تغيري يف رموز النوع ا
 .ة الثانيةطرالطرد عقب الش

تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة العتماد مواد مشعة ذات طابع خاص أو مواد مشعة  ١١-٢٣-٤-٦
 :منخفضة التشتت على املعلومات التالية

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛ )ب(

 نقضاء األجل احملدد؛تاريخ اإلصدار وتاريخ ا )ج(

قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة  )د(
الذرية اخلاصة بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت تعتمد مبوجبها املواد املشعة ذات الطابع 

 اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة التشتت؛

 اد املشعة ذات الطابع اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة التشتت؛حتديد نوع املو  )ه(

 وصف املواد املشعة ذات الطابع اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة التشتت؛ )و(

مواصفات تصميم املواد املشعة ذات الطابع اخلاص أو املواد املشعة املنخفضة التشتت،  )ز(
 وقد تشمل إحاالت إىل رسومات؛

لمحتويات املشعة يشمل األنشطة اإلشعاعية اليت تنطوي عليها، وقد يشمل توصيف ل )ح(
 الشكل الطبيعي والكيميائي؛

 ؛١-٣-٢-١-١توصيف برنامج ضمان اجلودة املنطبق على النحو املطلوب يف  )ط(
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 اإلجراءات احملددة املطلوب اختاذها قبل الشحن؛   عن إحالة إىل املعلومات اليت يوفرها املتقدم  )ي(

 إشارة إىل هوية املتقدم، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ )ك(

 .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته )ل(

 :تشتمل كل شهادة اعتماد تصدرها سلطة خمتصة لترتيب خاص على املعلومات التالية ١٢-٢٣-٤-٦

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛ )ب(

 يخ اإلصدار وتاريخ انقضاء األجل احملدد؛تار )ج(

  النقل؛)وسائط(واسطة  )د(

 لتسيري؛ ل ، وأي تعليمات الزمة      شحن حاوية ال و أي قيود على وسائط النقل، ونوع وسيلة النقل،              )ه(

قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة  )و(
  بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت يعتمد مبوجبها الترتيب اخلاص؛الذرية اخلاصة

 تضعه حكومة اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي " :اإلقرار التايل )ز(
 ؛"أي بلد سينقل الطرد عربه أو إليه

إحاالت إىل شهادات ختص حمتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات خمتصة أخرى، أو  )ح(
 بيانات أو معلومات تقنية إضافية، حسب ما تراه السلطة املختصة ضرورياً؛

وإذا ما رأت السلطة .  باإلشارة إىل الرسومات أو بتوصيف التصميمللعبوةوصف  )ط(
 ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمه توضيحيرسم  أيضا وفرياملختصة ضرورة ذلك، 

 يشمل املواد للعبوةصف موجز  تركيب الطرد، مصحوباً بوبني سم، ي٣٠ × سم ٢١
 ؛ا اخلارجية العامة، وهيئتها اإلمجالية، وأبعادها، وكتلتهااملستخدمة يف صنعه

توصيف املواد املشعة املصرح هبا، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويات املشعة قد ال  )ي(
ويشمل ذلك الشكلني الطبيعي والكيميائي، واألنشطة . العبوةتتضح من طبعة 

مبا يف ذلك أنشطة النظائر املختلفة، إذا كان ذلك (اعية اليت تنطوي عليها اإلشع
 وما إذا كانت ،)يف حالة املواد االنشطارية(والكميات مقدرة بالغرامات . )مناسباً

 ؛، حسب االقتضاءمواد مشعة ذات طابع خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت

 ية؛انشطار حتتوي مواد  اليتطرود العن املعلومات اإلضافية التالية )ك(

 وصف مفصل للمحتويات املشعة املصرح هبا؛ `١`

 قيمة دليل أمان احلرجية؛ `٢`

 إحالة إىل الوثائق اليت توضح أمان حرجية املكونات؛ `٣`
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أي مقومات خاصة يستند إليها لكي يفترض يف تقدير احلرجية عدم وجود ماء  `٤`
 ملساحات الفارغة؛ايف بعض 

 لتغيري املضاعفة النيوترونية ))ب(٤-١١-٤-٦استناداً إىل ) (تفاوت(أي إباحة  `٥`
 تفترض يف تقدير احلرجية نتيجة خلربة التشعيع الفعلية؛

 مدى درجة احلرارة احمليطة الذي اعتمد الترتيب اخلاص من أجله؛ `٦`

ا، قائمة مفصلة بأي ضوابط تشغيلية تكميلية مطلوبة إلعداد الشحنة، وحتميلها، ونقله )ل(
وتفريغها، ومناولتها، مبا يف ذلك أي أحكام استثنائية للتستيف بغرض تبديد احلرارة 

 على حنو مأمون؛

 أسباب الترتيب اخلاص، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ )م(

 وصف التدابري التعويضية املزمع تطبيقها نتيجة خضوع الشحن لترتيب خاص؛ )ن(

اإلجراءات احملددة عن  أو العبوةاستخدام عن  يوفرها املتقدم إحالة إىل املعلومات اليت )س(
 املزمع اختاذها قبل الشحن؛

بيان يتعلق بالظروف احمليطة املفترضة ألغراض التصميم إذا كانت هذه الظروف ال تتفق مع  )ع(
 ، حسب االقتضاء؛١٥-٨-٤-٦ و٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦تلك املوصوفة يف 

 السلطة املختصة ضرورية؛أي ترتيبات طارئة تراها  )ف(

 ؛١-٣-٢-١-١توصيف لربنامج ضمان اجلودة املنطبق على النحو املطلوب يف  )ص(

 إشارة إىل هوية املتقدم وإىل هوية الناقل، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ )ق(

 .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته )ر(

 : سلطة خمتصة العتماد شحن على املعلومات التاليةتشتمل كل شهادة تصدرها ١٣-٢٣-٤-٦

 نوع الشهادة؛ )أ(

  حتديد نوع السلطة املختصة؛)عالمات(عالمة  )ب(

 تاريخ اإلصدار وتاريخ انقضاء األجل احملدد؛ )ج(

قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة  )د(
 صة بالنقل املأمون للمواد املشعة اليت يعتمد الشحن مبوجبها؛الذرية اخلا

 ، وأي تعليمات الزمة للتسيري؛        الشحن أي قيود على طرق النقل، ونوع وسيلة النقل، وحاوية                )ه(

 تضعه حكومة اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي " :اإلقرار التايل )و(
 ؛ "ليه  عربه أو إأي بلد ستنقل العبوة
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قائمة مفصلة بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم إلعداد الشحنة، وحتميلها، ونقلها،  )ز(
 استثنائية للرص بغرض تبديد احلرارة على أحكاموتفريغها، ومناولتها، مبا يف ذلك أي 
 حنو مأمون أو صيانة أمان احلرجية؛

 حملددة املزمع اختاذها قبل الشحن؛   اإلجراءات ا عنإحالة إىل املعلومات اليت يوفرها املتقدم  )ح(

  اعتماد التصميم املنطبقة؛)شهادات( ةشهادإحالة إىل  )ط(

توصيف احملتويات املشعة الفعلية، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويات املشعة قد ال  )ي(
ويشمل ذلك الشكلني الطبيعي والكيميائي، وجممل األنشطة . العبوةتتضح من طبيعة 
مبا يف ذلك أنشطة النظائر املختلفة، إذا كان ذلك ( تنطوي عليها اإلشعاعية اليت

 وما إذا كانت ،)يف حالة املواد االنشطارية(والكميات مقدرة بالغرامات . )مناسباً
 ؛حسب االقتضاءمواد مشعة ذات طابع خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت، 

 أي ترتيبات طارئة تراها السلطة املختصة ضرورية؛ )ك(

 ؛١-٣-٢-١-١توصيف لربنامج ضمان اجلودة املنطبق على النحو املطلوب يف  )ل(

 ذلك؛لإشارة إىل هوية املتقدم، إذا ما رأت السلطة املختصة ضرورة  )م(

 .توقيع املوظف املسؤول عن التصديق وتعيني هويته )ن(

 :ات التاليةتشتمل كل شهادة تصدرها سلطة خمتصة العتماد تصميم طرد على املعلوم ١٤-٢٣-٤-٦

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة حتديد نوع السلطة املختصة؛ )ب(

 تاريخ اإلصدار وتاريخ انقضاء األجل احملدد؛ )ج(

 ؛إن وجدتأي قيود على وسائط النقل،  )د(

قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، مبا يف ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة   )ه(
 لنقل املأمون للمواد املشعة اليت يعتمد التصميم مبوجبها؛الذرية اخلاصة با

 تضعه حكومة اشتراطهذه الشهادة ال تعفي املرسل من االمتثال ألي " :اإلقرار التايل )و(
 ؛"أي بلد ستنقل العبوة عربه أو إليه

إحاالت إىل شهادات ختص حمتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات خمتصة أخرى، أو  )ز(
 و معلومات تقنية إضافية، حسب ما تراه السلطة املختصة ضرورياً؛بيانات أ

، ٢-٢-٥-١-٥إقرار يسمح بالشحن يف احلاالت اليت يطلب فيها اعتماد الشحن مبوجب  )ح(
 ي ضرورة ذلك؛ئإذا ما ر

 ؛العبوةحتديد نوع  )ط(
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وإذا ما رأت السلطة .  باإلشارة إىل الرسومات أو توصيف التصميمالعبوةوصف  )ي(
أيضاً رسم إيضاحي ميكن استنساخه، ال يتجاوز حجمه قدم املختصة ضرورة ذلك، ي

 يشمل عبوة سم، يوضح تركيب الطرد، مصحوباً بوصف موجز لل٣٠ × سم ٢١
 ؛ا اخلارجية العامة، وهيئتها، وأبعادهاإلمجالية ا، وكتلتهااملواد املستخدمة يف صنعه

 توصيف التصميم باإلشارة إىل الرسومات؛ )ك(

، مبا يف ذلك أي قيود على احملتويات املشعة قد ال تتضح رخصتوصيف احملتوى املشع امل )ل(
ويشمل ذلك الشكلني الطبيعي والكيميائي، واألنشطة اإلشعاعية اليت . العبوةمن طبيعة 

 والكميات ،)مبا يف ذلك أنشطة النظائر املختلفة، إذا كان ذلك مناسباً(تنطوي عليها 
 وما إذا كانت مواد مشعة ذات طابع ،)يف حالة املواد االنشطارية( مقدرة بالغرامات

 ؛ب االقتضاءسحخاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت، 

  لنظام االحتواء؛وصف )م(

 :الطرود اليت حتتوي مواد انشطاريةعن املعلومات اإلضافية التالية،  )ن(

 ؛رخصةوصف مفصل للمحتويات املشعة امل `١`

 حتواء؛وصف لنظام اال `٢`

 قيمة معامل أمان احلرجية؛ `٣`

 إحالة إىل الوثائق اليت توضح أمان حرجية احملتويات؛و `٤`

أي مقومات خاصة يستند إليها لكي يفترض يف تقدير احلرجية عدم وجود ماء و `٥`
  الفارغة؛ املساحات يف بعض

وتروين  لتغيري التضعيف الني))ب(٤-١١-٤-٦استناداً إىل ( )تفاوت (أي إباحةو `٦`
 احلرجية نتيجة خلربة التشعيع الفعلية؛ تفترض يف تقدير

 ومدى درجة احلرارة احمليطة اليت اعتمد تصميم الطرد من أجلها؛ `٧`

 ٥-٧-٤-٦ ، يقدم بيان حتدد فيه القواعد املوصوفة يف B(M)يف حالة الطرود من النوع  )س(
 يستوفيها ، واليت ال١٥-٨-٤-٦ إىل ٩-٨-٤-٦ ومن ٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦و

 الطرد، وأي معلومات مسهبة قد تفيد جهات خمتصة أخرى؛

 كغم من سادس فلوريد اليورانيوم، يقدم ٠,١يف حالة الطرود اليت حتتوي أكثر من  )ع(
 املنطبقة إن وجدت، وأية معلومات ٤-٦-٤-٦ القسم الفرعي اشتراطاتبيان حيدد 

 قد تفيد جهات خمتصة أخرى؛مسهبة 

بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم إلعداد الشحنة، وحتميلها، ونقلها، قائمة مفصلة  )ف(
وتفريغها، ومناولتها، مبا يف ذلك أي أحكام استثنائية للرص بغرض تبديد احلرارة على 

 حنو مأمون؛
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 أو اإلجراءات احملددة العبوة استخدام عنإحالة إىل املعلومات اليت يوفرها املتقدم  )ص(
  الشحن؛املطلوب اختاذها قبل

بيان يتعلق بالظروف احمليطة املفترضة ألغراض التصميم إذا كانت هذه الظروف ال تتفق  )ق(
 ؛حسب االقتضاء، ١٥-٨-٤-٦ و٦-٨-٤-٦ و٥-٨-٤-٦مع تلك املوصوفة يف 

 ؛١-٣-٢-١-١توصيف لربنامج ضمان اجلودة املنطبق على النحو املطلوب يف  )ر(

 املختصة ضرورية؛ تراها السلطة طوارئأي ترتيبات  )ش(

 اإلشارة إىل هوية املتقدم، إذا رأت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ )ت(

 .املوظف املسؤول عن التصديقوهوية توقيع  )ث(

 وفقاً للتصميم الذي اعتمدته عبوة تصنعيتم إبالغ السلطة املختصة بالرقم التسلسلي لكل  ١٥-٢٣-٤-٦
 .تلك السلطات

اد املتعدد األطراف عن طريق تصديق الشهادة األصلية اليت تصدرها السلطة جيوز أن يتم االعتم ١٦-٢٣-٤-٦
 أو تقوم السلطة ،وقد يأخذ هذا التصديق شكل موافقة على الشهادة األصلية.  الشحنوالتصميم أاملختصة يف بلد 

 . ذلك، على حنو منفصلاملختصة يف البلد الذي يتم الشحن عربه أو إليه بإصدار موافقة، أو مرفق، أو ملحق، أو ما إىل

 ٧ة رتبترتيبات انتقالية تتعلق بال ٢٤-٤-٦

  )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف     ( ١٩٨٥ و١٩٨٥ يتالطرود اليت ال يشترط اعتماد السلطة املختصة لتصميمها مبوجب طبع              
 ."IAEA Safety Series No. 6"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس                   من 

 من الطرود وطرود النوع IP-3 وIP-2 وIP-1جيوز مواصلة استخدام الطرود املستثناة واألنواع  ١-٢٤-٤-٦
)A( ١٩٨٥ أو ١٩٨٥طبعيت  املبينة يفباالشتراطات  اليت مل يشترط اعتماد اجلهة املختصة لتصميمها، واليت تفي
سلسلة ( الذرية املتعلقة بالنقل املأمون للمواد املشعة الئحة الوكالة الدولية للطاقة من )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف (

، رهنا بربنامج ضمان اجلودة اإللزامي وفقا )األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس
 . ٧-٧-٢ ، وحدود النشاط اإلشعاعي وقيود املواد املبينة يف١-٣-٢-١-١للشروط املبينة يف 

 كانون ٣١ بعد ة، ما مل يكن ذلك بغرض حتسني األمان، أو مصنوعةدلفي أية عبوة معتو 
وجيوز مواصلة نقل الطرود املعدة للنقل يف موعد غايته . لالئحة كاملة هذه اباشتراطات، ٢٠٠٣ديسمرب /األول
من سلسلة األمان  )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف (١٩٨٥ أو ١٩٨٥ يف إطار طبعيت ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١
 باشتراطاتوتفي الطرود املعدة للنقل بعد هذا املوعد . لصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادسا

 .الالئحة بكاملهاهذه 

 )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف ( ١٩٨٥ و١٩٨٥ و)بصيغتها املعدلة (١٩٧٣و ١٩٧٣  طبعيتمبوجبالطرود املعتمدة 
 ."IAEA Safety Series No. 6"الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة من 

 املصنوعة طبقا لتصميم الطرد املعتمد من السلطة املختصة العبواتجيوز مواصلة استخدام  ٢-٢٤-٤-٦
سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية ن ـ م)بصيغتها املعدلة( ١٩٧٣ أو ١٩٧٣مبوجب أحكام طبعيت 

 باعتماد تصميم الطرد من عدة أطراف، وبرنامج ضمان اجلودة اإللزامي وفقا  ، رهناًذرية، العدد السادسالللطاقة 
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 رط املبني يفـ؛ والش٧-٧-٢  وحدود النشاط اإلشعاعي وقيود املواد املبينة يف١-٣-٢-١-١للشروط املنطبقة يف 
ع مثل هذه ـدء يف تصنيـوال يسمح بالب. ا يف حالة الطرود اليت حتتوي مواد انشطارية واملنقولة جو١٠-١١-٤-٦

 أو كميتها رخصةة احملتويات املشعة املـ أو يف طبيعالعبوةويشترط إلجراء أي تغيريات يف تصميم .  من جديد العبوات
وخيصص رقم .  كاملةالالئحة األمان بدرجة كبرية، أن تستويف أحكام هذه يفتقرر السلطة املختصة أهنا ميكن أن تؤثر 

 . ويوسم به اجلزء اخلارجي منهاعبوة لكل ٥-٥-١-٢-٥ يفطبقا ملا نص عليه مسلسل 

 املصنعة طبقاً لتصميم الطرد املعتمد من السلطة املختصة العبواتجيوز مواصلة استخدام  ٣-٢٤-٤-٦
سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة  من )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف  (١٩٨٥ أو ١٩٨٥مبوجب أحكام طبعيت 

برنامج ضمان اجلودة باالعتماد املتعدد األطراف لتصميم الطرد؛ و رهنا ة للطاقة الذرية، العدد السادس،الدولي
 ؛٧-٧-٢وفقا ملا ورد يف  املواد  على  قيود  ال وحدود النشاط اإلشعاعي و  ؛١-٣-٢-١-١اإللزامي طبقا للشروط املبينة يف     

ويشترط إلجراء أي . ينقل جوا انشطارية وموادالذي حيتوي الطرد بشأن  ١٠-١١-٤-٦والشرط املبني يف 
 أو كميتها تقرر السلطة املختصة أهنا ميكن أن رخصةتغيريات يف تصميم الغالف أو يف طبيعة احملتويات املشعة امل

 ٣١ اليت يبدأ صنعها بعد العبواتوتفي مجيع .  كاملةالالئحة األمان بدرجة كبرية، استيفاء شروط هذه يفتؤثر 
 . كاملةالالئحة بأحكام هذه ٢٠٠٦يسمرب د/كانون األول

 ١٩٨٥ و)بصيغتها املعدلة (١٩٧٣ و١٩٧٣ اخلاص املعتمدة يف إطار طبعات شكلاملواد املشعة ذات ال
سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد ن م) ١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف ( ١٩٨٥و

 "IAEA Safety Series No. 6"السادس 

جيوز مواصلة استخدام املواد املشعة ذات الطابع اخلاص املصنوعة وفقا لتصميم اعتمدته  ٤-٢٤-٤-٦
 ١٩٨٥ أو ١٩٨٥ أو )بصيغتها املعدلة( ١٩٧٣ أو ١٩٧٣ ةالسلطة املختصة من طرف واحد يف إطار طبع

إذا ة، العدد السادس، سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذري من )١٩٩٠بصيغتها املعدلة يف (
وتفي مجيع املواد املشعة . ١-٣-٢-١-١كانت مستوفية لربنامج ضمان اجلودة اإللزامي وفقا للشروط املنطبقة يف 

 . كاملةلالئحة بأحكام هذه ا٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ذات الطابع اخلاص املصنعة بعد 
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 ٥-٦الفصل 

 اشتراطات بناء واختبار احلوسات

 طات عامةاشترا ١-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-١-٥-٦

 الواردة يف هذه الالئحة على احلوسات املعدة لنقل بعض البضائع اخلطرة، االشتراطاتتنطبق  ١-١-١-٥-٦
وتضع هذه األحكام االشتراطات العامة للنقل املتعدد الوسائط وال تنص على ما قد تقتضيه بعض وسائط بعينها 

 .من اشتراطات خاصة

 تشغيلها، اليت ال تستويف بدقة االشتراطات الواردة هنا، ومعداتيتعلق باحلوسات، فيما  ٢-١-١-٥-٦
وعالوة . ولكنها تستويف اشتراطات بديلة مقبولة، جيوز بصفة استثنائية أن تنظر فيها السلطة املختصة العتمادها

 يف استخدام الترتيبات على ذلك، ومراعاة للتطورات يف العلوم والتكنولوجيا، جيوز للسلطة املختصة أن تنظر
البديلة اليت توفر على األقل أماناً مساوياً يف االستخدام من حيث التوافق مع خصائص املواد املنقولة ومقاومة 

 .مساوية أو أعلى للصدمات والتحميل والنريان

 السلطة خيضع بناء هذه احلاويات وجتهيزها واختبارها ووضع العالمات عليها وتشغيلها ملوافقة ٣-١-١-٥-٦
 .املختصة يف البلد الذي تعتمد فيه هذه احلاويات

 اإلجراءات اليت تتبع ووصفاً ألنواع عنيقدم الصناع واملوزعون التالون للحوسات معلومات  ٤-١-١-٥-٦
وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون العبوات، ) مبا يف ذلك احلشايا أو الوسائد املطلوبة(وأبعاد األسيجة 

 .دمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصلكما هي مق

 تعاريف ٢-١-٥-٦

وسائل يعين الوعاء ذاته، مبا يف ذلك الفتحات و)  املركبةوساتيف مجيع فئات احلوسات خبالف احل (اجلسم
 التشغيل؛معدات ، ولكنه ال يشمل إغالقها

شكل يين أي محالة أو حلقة أو عروة أو إطار مركب جبسم احلوسة أو تع)  املرنة للسوائبوساتللح ( املناولةأداة
 من امتداد ملادة جسم احلوسة؛

 ؛ وأقصى كتلة صافية مسموح هبا     اهليكلية    امعداهت  أو   ا تشغيله  ومعدات  تعين كتلة جسم احلاوية       أقصى كتلة إمجالية مسموح هبا    

داخلية يف احلوسات املركبة، تفهم على أهنا تشمل ، عندما تستخدم فيما يتصل باألوعية الاملواد البالستيكية
 ؛.البوليمرات األخرى مثل املطاط، اخل

تعين مزودة حبماية إضافية ضد الصدمة، ومن أشكال احلماية، على سبيل املثال، أن )  املعدنيةوساتللح (حممية
 ي؛تشيد من جدار متعدد الطبقات أو جدار مزدوج، أو يف شكل إطار ذي غالف معدين شبك

تصريف الضغط والسالمة والتسخني والعزل  - حبسب احلوسات -، وتعين  تعين وسائل امللء والتفريغ   التشغيلمعدات
 ؛احلراري وأدوات القياس
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تعين أجزاء التقوية، والربط، واملناولة، ) يف مجيع فئات احلوسات خبالف احلوسات املرنة (املعدات اهليكلية
ك املنصة القاعدية يف احلوسات املركبة اليت يوجد هبا وعاء داخلي من البالستيك، واحلماية، والتثبيت، مبا يف ذل

 واحلاويات املصنوعة من الكرتون أو اخلشب؛

 .يعين مادة مصنوعة من أشرطة ممددة أو فتائل مفردة من مادة بالستيكية مناسبة) يف احلوسات املرنة (البالستيك املنسوج

 فئات احلوسات ٣-١-٥-٦

 . تتكون من جسم معدين مع وسائل التشغيل واملعدات اهليكلية املناسبة، املعدنيةوساتاحل ١-٣-١-٥-٦

 تتكون من جسم يتألف من غشاء أو قماش منسوج أو أية مادة أخرى مرنة ، املرنةوساتاحل ٢-٣-١-٥-٦
 مناولة وأدواتشغيل أو خليط من هذه املواد، ومن طالء داخلي أو بطانة إذا ما لزم ذلك، إىل جانب أية وسائل ت

 .مناسبة

، ميكن امداجلبالستيك ، تتكون من جسم من الجامدةاحلوسات املصنوعة من مواد بالستيكية  ٣-٣-١-٥-٦
 .أن يزود مبعدات هيكلية إىل جانب وسائل مناسبة للتشغيل

 تتألف من معدات هيكلية يف شكل غالف خارجي صلب يضم وعاء ، املركبةوساتاحل  ٤-٣-١-٥-٦
 حبيث يشكل الوعاء توساوقد بنيت احل.  أو أية معدات هيكلية أخرىتشغيلياً من البالستيك وأية معدات داخل

الداخلي والغالف اخلارجي، عند جتميعهما، وحدة واحدة متكاملة تستخدم على هذا النحو، فتعبأ أو ختزن أو 
 .تنقل أو تفرغ كوحدة واحدة

 علوية )قلنسوات(بأغطية  تتألف من جسم من الكرتون ،املصنوعة من الكرتون احلوسات  ٥-٣-١-٥-٦
، ومعدات تشغيل ومعدات )ولكن دون عبوات داخلية(وسفلية منفصلة أو بدوهنا، وإذا اقتضى األمر ببطانة داخلية 

 .هيكلية مناسبة

ولكن دون ( أو قابل للطي مع بطانة داخلية جامد، تتكون من جسم خشيب احلوسات اخلشبية  ٦-٣-١-٥-٦
 .ومزود مبعدات تشغيل هيكلية مناسبة) وات داخليةعب

 وساتنظام الرموز الداللية للح  ٤-١-٥-٦

 حرف أو حروف كبرية يليهما، )أ(يتكّون الرمز من رقمني عربيني على حنو ما هو حمدد يف   ١-٤-١-٥-٦
 .وسةاحل، حني يشترط يف فرع بذاته، رقم عريب يشري إىل فئة ذلك مث يلي ؛)ب(كما هو حمدد يف 

 املفرغة اململوءة أو للمواد الصلبة

 للسوائل
 ١٠حتت ضغط يتجاوز 

 النوع باجلاذبية األرضية ) بار٠,١(كيلوباسكال 
 صلبة  ١١ ٢١ ٣١
 مرنة ٣١ - -

 )أ(

 )مجيع األنواع واملعاجلات السطحية(صلب  A )ب(
 B ألومنيوم 
 C خشب طبيعي 
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D أبلكاش( خشب رقائقي( 
F ُحبييب( د التكوينخشب معا( 
G كرتون 
H مواد بالستيكية 
L نسيج 

M ورق، متعدد اجلدران 
N  خبالف الصلب أو األلومنيوم(معادن.( 

يف حالة احلوسات املركبة، يكتب حرفان كبريان من األحرف الالتينية على التوايل يف اخلانة الثانية  ٢-٤-١-٥-٦
 . ويشري الثاين إىل الوعاء اخلارجي للحاويةوسة للحيشري األول إىل مادة الوعاء الداخلي. من الرمز

 :اتمت تعيني األنواع والرموز التالية للحوس ٣-٤-١-٥-٦

 وسةمادة صنع احل فئة احلاوية الرمز الفقرة
  معدنيةوساتح   ١-٥-٥-٦
 11A 

21A 

31A 

 للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية
 للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط

 ائلللسو

Aفوالذ  

 11B 

21B 

31B 

 للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية
 للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط

 للسوائل

Bألومنيوم  

 11N 

21N 

31N 

 للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية
 للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط

 للسوائل

N    معـادن خبالف الفوالذ 
  األلومنيومأو

٢-٥-٥-٦  

13H1 

13H2 

13H3 

13H4 

13H5 

 
 بالستيك منسوج بدون طالء أو بطانة

 بالستيك منسوج مطلي
 بالستيك منسوج مبطن

 بالستيك منسوج مطلي ومبطن
 رقائق بالستيكية

  مرنةوساتح
Hبالستيك  

 13L1 

13L2 

13L3 

13L4 

 بدون طالء أو بطانة
 مطلي
 مبطن

 مطلي ومبطن

L نسيج 

 13M1 

13M2 

 متعدد اجلدران
 تعدد اجلدران، مقاوم للماءم

M ورق 
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 وسةمادة صنع احل فئة احلاوية الرمز الفقرة

٣-٥-٥-٦  

11H1 

 

11H2 

 

21H1 

 

21H2 

31H1 

31H2 

للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، ومزودة مبعدات 
 هيكلية

للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، قائمة بدون 
 تربيط

 حتت الضغط، ومزودة للمواد الصلبة، متأل وتفرغ
 مبعدات هيكلية

للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، قائمة بدون 
 تربيط

 للسوائل، مزودة مبعدات هيكلية
 للسوائل، قائمة بدون تربيط

H  جامدةمواد بالستيكية 

٤-٥-٥-٦ 11HZ1 

 

11HZ2 

 

21HZ1 

 

21HZ2 

 

31HZ1 

31HZ2 

 داخلي اءللمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع وع
 من البالستيك اجلامد

  داخليللمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع وعاء
 من البالستيك املرن

للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، مع وعاء 
 من البالستيك اجلامدداخلي 

للمواد الصلبة، متأل وتفرغ حتت الضغط، مع وعاء 
 من البالستيك املرنداخلي 

 من البالستيك اجلامدداخلي  للسوائل، مع وعاء
  من البالستيك املرن داخليللسوائل، مع وعاء

HZ اء ـمع وع مركبة توساح
 )أ(داخلي من البالستيك

٥-٥-٥-٦ 11G للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية G كرتون  
٦-٥-٥-٦  خشبية  

11C داخلية للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع بطانة Cبيعي خشب ط 
11D للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع بطانة داخلية Dأبلكاش(  خشب رقائقي( 

 

11F للمواد الصلبة، متأل وتفرغ باجلاذبية، مع بطانة داخلية Fُحبييب( خشب معاد التكوين( 

لبيان ) ب(١-٤-١-٥-٦ل   حبرف التيين كبري وفقا Zيستكمل الرمز باالستعاضة عن احلرف  )أ(
 .طبيعة املادة املستخدمة يف صنع الغالف اخلارجي

 أن احلوسة، على الرغم من أهنا من "W"ويعين احلرف .  بعد رمز احلوسة"W"قد يأيت احلرف  ٤-٤-١-٥-٦
 وتعترب مماثلة وفقاً ٥-٥-٦نفس النوع الذي يشري إليه الرمز، فإهنا مصنوعة مبواصفات ختتلف عما جاء يف القسم 

 .٢-١-١-٥-٦ردة يف لالشتراطات الوا

 وضع العالمات  ٢-٥-٦

 العالمات األولية  ١-٢-٥-٦

توضع يف حتمل عالمات دائمة مقروءة الالئحة لالستخدام وفقاً هلذه  كل حوسة مصنوعة ومعدة  ١-١-٢-٥-٦
 : مم، وأن تبني١٢وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام والرموز عن . مكان تسهل رؤيته
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 ؛   املعطى للعبوات رمز األمم املتحدة )أ(

 ت املعدنية اليت ُتختم أو تنقش عليها العالمات، جيوز وضع حريفوسايف حالة احل
"UN "باألحرف الكبرية بدال من الرمز؛ 

 ؛٤-١-٥-٦ل   على نوع احلاوية وفقاً لالذي يدالرمز  )ب(

 : التصميمي اعتمد هلا النموذجاليتالتعبئة ) جمموعات(حرفاً كبرياً يشري إىل جمموعة  )ج(

`١` X ؛)احلوسات يف حالة املواد الصلبة فقط(` ٣`و` ٢`و` ١` للمجموعات 

`٢` Y ؛`٣`و` ٢` جملموعيت التعبئة 

`٣` Z فقط` ٣` جملموعة التعبئة. 

 ؛)آخر رقمني(شهر وسنة الصنع  )د(

 بالعالمة املميزة للمركبات ذات االدول املرخصة بتخصيص العالمة، ويعّبر عنه  )ه(
 املرور الدويل؛ كات يف نظاماحملر

 كما حتددها السلطة املختصة؛        اسم أو رمز الصانع وغري ذلك من عالمات التعرف على احلوسة              )و(

 ؛"O"وضع العالمة ت غري املصممة للتستيف، وساتوللح. محل اختبار التستيف بالكيلوغرام )ز(

 .الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا بالكيلوغرامات )ح(

إىل ) أ( من ع العالمات األولية املطلوبة أعاله وفقاً للتسلسل الوارد يف الفقرات الفرعيةتوض 
عند ، ٢-٢-٥-٦ويتم الفصل بني كل عنصر من عناصر العالمات املطلوبة يف هذه الفقرات الفرعية ويف ) ح(

 .لعالمةالتعرف على أجزاء اسهولة تتيح دائماً االقتضاء، خبط مائل أو مسافة وتعرض بطريقة 

 :أعاله) ح(إىل ) أ(فيما يلي أمثلة عالمات ملختلف أنواع احلوسات وفقاً للفقرات الفرعية من  ٢-١-٢-٥-٦
 جملموعيت التعبئة/صنوعة من الصلبمو  معدنية للمواد الصلبة تفرغ باجلاذبيةوسةحل
 Mulderصنعها /مرخصة من هولندا/١٩٩٩ فرباير/مصنعة يف شباط/`٣`و `٢`

محولة اختبار /007 سلسلمصميمي خصصت له السلطة املختصة رقم ومن منوذج ت
 . بالكيلوغراما املسموح هبوىصق الاإلمجالية الكتلة/التستيف بالكيلوغرام

11A/Y/02 99 

NL/Mulder 007 

5500/1500  

 /بطانةمع حلوسة مرنة للمواد الصلبة تفرغ باجلاذبية مثالً وبالستيكية املنسوج 
 .غري مصممة للتستيف

13H3/Z/03 01 

F/Meunier 1713 

0/1500  
وسة من البالستيك اجلامد للسوائل مصنوعة من البالستيك مبعدات هيكلية حل

 .تتحمل محولة التستيف
31H1/Y/04 99 

GB/9099 

10800/1200  

 
u 
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حلاوية وسيطة مركبة للسوائب للسوائل ذات وعاء داخلي من البالستيك 
 .اجلامد وغالف خارجي من الفوالذ

31HA1/Y/05 01 

D/Muller 1683 

10800/1200  
حلوسة مصنوعة من اخلشب لنقل املواد الصلبة مع بطانة داخلية ومرخصة 

 .`٣` و`٢` و`١` التعبئة اتللمواد الصلبة يف جمموع
11C/X/01 02 

S/Aurigny 9876 

3000/910  
 اإلضافيةوضع العالمات  ٢-٢-٥-٦

، وباإلضافة إىل ذلك املعلومات ١-٢-٥-٦ املطلوبة مبوجب حتمل كل حوسة العالمات ١-٢-٢-٥-٦
 :التالية اليت ميكن أن تسجل على لوحة مقاومة للتآكل مثبتة بصفة دائمة يف مكان ميسور للفحص

 فئة احلوسة
كرتون خشبية  اإلضافيةالعالمات  معدنية بالستيك جامد مركبة
  X X X ٢٠  يف درجة حرارة)أ(السعة باللتراتºس 
X X X X X كتلة الوزن الفارغ بالكيلوغرامات 
  X X      أو (كيلوباسكال  ال ب املانومتريضـغط االختبار

  يف حالة انطباقه)أ()بار
  X X X    كيلوباسكال الالتفريغ ب /الضـغط األقصى للملء

  يف حالة انطباقه)أ()أو بار(
    X باملليمتراتدنيا الاكتهامادة صنع جسم احلاوية ومس  
  X X X         تاريخ آخر اختبار ملنع التسرب يف حالة انطباقه

 )الشهر والسنة(
  X X X  الشهر والسنة(تاريخ آخر فحص( 
    X الرقم املسلسل لدى املنتج 

 .تذكر الوحدة املستخدمة )أ( 

رمسا   املرنةوسات، جيوز أن حتمل احل١-٢-٥-٦باإلضافة إىل العالمات املطلوبة مبقتضى  ٢-٢-٢-٥-٦
 .حيا لطرائق الرفع املوصى هباتوضي

 : املركبةوساتتوضع عالمات تبني املعلومات التالية على األقل على الوعاء الداخلي للح ٣-٢-٢-٥-٦

 اليت حتددها السلطة وسةاسم أو رمز الصانع وغري ذلك من عالمات التعرف على احل )أ(
 ؛)و(١-١-٢-٥-٦املختصة على النحو املبني يف 

 ؛)د(١-١-٢-٥-٦على النحو املبني يف تاريخ الصنع  )ب(

 ).ه (١-١-٢-٥-٦العالمة املميزة للدولة اليت رخصت بتخصيص العالمة، على النحو املبني يف                   )ج(

 املركبة وسةللحتكون حوسة مركبة مصممة حبيث ميكن تفكيك الغالف اخلارجي حيثما  ٤-٢-٢-٥-٦
، يوضع على كل من ) لكي يعيد استخدامها املرسل األصلي  سةووذلك مثالً إلعادة احل(لغرض نقله عندما تكون فارغة 

 
u 
n 
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 ذلك من عالمات التعرف على  شهر وسنة الصنع واسم أو رمز الصانع وغريوسة فصلها عند تفكيك احلتوخىاألجزاء امل
 ).)و(١-١-٢-٥-٦(احلوسة على النحو الذي حتدده السلطة املختصة 

 ستوفية ملواصفات موسات تشري العالمات إىل أن احل.النموذج التصميمياستيفاء مواصفات  ٣-٢-٥-٦
 .منوذج تصميمي اجتاز االختبار وإىل استيفاء االشتراطات املشار إليها يف الشهادة

 البناءاشتراطات  ٣-٥-٦

 عامةاشتراطات   ١-٣-٥-٦

 .ئم منهتكون احلوسات مقاومة للتلف الناشئ عن البيئة اخلارجية أو حممية على النحو املال  ١-١-٣-٥-٦

تكون احلوسات مبنية ومغلقة على حنو ال يتيح تسّرب أي من حمتوياهتا يف ظل ظروف النقل   ٢-١-٣-٥-٦
 .العادية، مبا يف ذلك تأثريات االهتزاز أو التغريات يف درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط

، أو أن تكون حممية من  مبنية من مواد تتفق مع حمتوياهتاووسائل إغالقهاتكون احلوسات   ٣-١-٣-٥-٦
 :الداخل، حبيث ال تكون عرضة

 لتفاعل احملتويات معها على حنو يؤدي إىل خطورة استخدامها؛ )أ(

 .لتسبيب تفاعل احملتويات أو حتللها، أو تكوينها مركبات ضارة أو خطرة مع احلاويات )ب(

 .عرضة للتفاعل مع حمتويات احلاوياتعند استخدام احلشايا، ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غري   ٤-١-٣-٥-٦

 التشغيل موضوعة أو حممية على حنو يقلل إىل أدىن حد من خطر تسّرب معداتتكون مجيع   ٥-١-٣-٥-٦
 .احملتويات نتيجة للتلف خالل املناولة أو النقل

دون  مصممة على حنو يقاوم، ةاهليكليومعداهتا  تشغيلها ومعداتتكون احلوسات وأربطتها   ٦-١-٣-٥-٦
املعدة للتستيف  وتكون احلوسات. فقد يف احملتويات، الضغط الداخلي للمحتويات وإجهاد املناولة والنقل العاديني

 الظروف لتحّملوتكون مجيع وسائل الرفع والتثبيت يف احلاويات قوية على النحو الكايف . مصممة للتستيف
ه كبري أو قصور وتكون موضوعة على حنو ال يسبب العادية للمناولة والنقل دون أن يتسبب ذلك يف حدوث تشوي

 .أي جهد ال لزوم له على أي جزء من احلاوية

 :عندما تتكّون احلوسة من جسم داخل هيكل ينبغي أن تكون مبنية حبيث ٧-١-٣-٥-٦

 ال حيتك اجلسم باهليكل أو يضغط عليه على حنو يتسبب يف تلف مادي للجسم؛ )أ(

  اهليكل يف مجيع األوقات؛يظل اجلسم ممسوكاً داخل )ب(

تكون معدات التجهيز مثبتة حبيث ال تتعرض للضرر إذا كانت الوصالت بني اجلسم  )ج(
 .واهليكل تتيح التمدد أو احلركة نسبيا

يكون نظام و صمام تفريغ يف القاع، يكون باإلمكان تأمينه يف الوضع املغلق حيثما يركب ٨-١-٣-٥-٦
 وسائل إغالقالصمامات اليت هلا  يكون باإلمكان تأمنيو. حو املالئم من التلفالتفريغ بأكمله حمميا على الن
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احلوسات اليت وتوفر يف . يكون الوضع املفتوح أو الوضع املغلق ظاهرين بسهولةو. ذراعية ضد الفتح املفاجئ
 .ة أو وسيلة مماثلة على سبيل املثال بواسطة شفة مغلق،حتتوي سوائل أيضاً وسيلة ثانوية إلحكام سد منفذ التفريغ

 االختبار، وإصدار الشهادات والفحص ٤-٥-٦

تصّنع احلوسات وختترب وفقاً لربنامج ضمان جودة توافق عليه السلطة املختصة، : ضمان اجلودة ١-٤-٥-٦
 .لضمان أن كل حاوية مصنوعة تستويف االشتراطات الواردة يف هذا الفصل

ت الختبارات النموذج التصميمي، وكذلك يف حالة ختضع احلوسا :اشتراطات االختبار   ٢-٤-٥-٦
 .٤-٤-٥-٦ل  أولية ودورية وفقا فحوص االقتضاء ل

بشأن كل منوذج ) ٢-٥-٦على النحو املبني يف (تصدر شهادة وعالمة : إصدار الشهادات   ٣-٤-٥-٦
 .تصميمي حلوسة تفيد بأن النموذج التصميمي مبا فيه جتهيزاته يستويف اشتراطات االختبار

 الفحص واالختبار   ٤-٤-٥-٦

 . بشأن اختبارات وفحوص احلوسات اليت مت إصالحها٥-٤-٥-٦ انظر أيضا :ملحوظة

 معدنية أو مصنوعة من البالستيك اجلامد أو مركبة للتأكد من قبوهلا من وسةتفحص كل ح  ١-٤-٤-٥-٦
 :السلطة املختصة

 :بالتايلاخلمسة أعوام فيما يتعلق قبل بدء تشغيلها، مث بعد ذلك على فترات ال تتجاوز  )أ(

 املطابقة للنموذج التصميمي مبا يف ذلك وضع العالمات؛ `١`

 احلالة الداخلية واخلارجية؛ `٢`

 ؛األداء املناسب لوسائل التشغيل `٣`

 العزل احلراري إالّ بالقدر الالزم إلجراء فحص مناسب وليست هناك حاجة إىل إزالة
  احلوسة؛جلسم

 :بالتايل ال تتجاوز العامني ونصف العام، فيما يتعلق على فترات )ب(

 احلالة اخلارجية؛ `١`

 ؛ التشغيلملعداتاألداء املناسب  `٢`

 .ةوسالعزل احلراري إالّ بالقدر الالزم إلجراء فحص مناسب جلسم احل يرتع وال

 .وتكون كل حوسة مطابقة يف مجيع النواحي لنموذجها التصميمي 

ر مناسب لعدم التسرب لكل حوسة معدنية، أو من البالستيك اجلامد واحلوسات جيرى اختبا ٢-٤-٤-٥-٦
املركبة لنقل السوائل أو لنقل املواد الصلبة اليت متأل أو تفرغ حتت الضغط، وتكون احلوسات قادرة على استيفاء 

 :٣-٧-٦-٥-٦مستوى االختبار املبني يف 

 قبل استخدامها األول يف النقل؛ )أ(
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 . ال تتجاوز سنتني ونصفعلى فترات )ب(

وجيوز اختبار الوعاء . وال يلزم يف هذا االختبار أن تكون وسائل غلق احلوسات مركبة 
 .الداخلي يف حوسة مركبة بدون الغالف اخلارجي، شريطة عدم تأثر نتائج االختبار بذلك

أو االختبار  إىل حني موعد الفحصوكل اختبار بتقرير عن كل فحص  حيتفظ مالك احلوسة  ٣-٤-٤-٥-٦
انظر كذلك (واالختبار ، وحيدد الطرف القائم بالفحص  واالختبارالتقرير نتائج الفحص ويشمل .التايل على األقل

 ).١-٢-٢-٥-٦اشتراطات وضع املعلومات يف  

 احلوسات اليت مت إصالحها   ٥-٤-٥-٦

أو  إصالحهار، يلزم أو أي سبب آخ) حادث مثالً(حني حيدث تلف هليكل حوسة نتيجة صدم  ١-٥-٤-٥-٦
.  النموذج التصميميطابق، حبيث ت)١-٢-١ يف وسات الروتينية للحتعريف الصيانة انظر (صيانتها بطريقة أخرى 

 . املركبةوساتة واألوعية الداخلية يف احلامدالبالستيكية اجل حلوساتاأجسام ما يتلف من ويستبدل 

 ختضع احلوسة لكل ئحة،خرى واردة يف هذه الالباإلضافة إىل أي اشتراطات اختبار وفحص أ ٢-٥-٤-٥-٦
 .بعد إمتام اإلصالح التقارير املطلوبة تعد و،٤-٤-٥-٦اشتراطات االختبار والفحص الواردة يف 

يقوم الطرف الذي يؤدي االختبارات والفحوص بعد اإلصالح بوضع عالمة على احلوسة  ٣-٥-٤-٥-٦
 :قرب عالمة منوذج تصميم الصانع، تبني ما يلي

 احلالة اليت أجري فيها اإلصالح؛ )أ(

 واسم الطرف الذي أجرى اإلصالح أو رمزه املصرح به؛ )ب(

 ).الشهر، السنة(وتاريخ االختبارات والفحوص  )ج(

 مستوفية الشتراطات ٢-٥-٤-٥-٦جيوز اعتبار االختبار والفحوص املؤداة وفقاً ل   ٤-٥-٤-٥-٦
 . عامني ونصف عام وكل مخسة أعوامكلاليت جترى االختبارات والفحوص الدورية 

جيوز للسلطة املختصة أن تقتضي يف أي وقت إثبات أن احلوسة تستويف اشتراطات اختبارات   ٥-٥-٤-٥-٦
 .النموذج التصميمي، وذلك عن طريق إجراء اختبارات وفقا هلذا الفصل

 اشتراطات خاصة للحوسات ٥-٥-٦

 اشتراطات خاصة للحوسات املعدنية ١-٥-٥-٦

وهناك ثالث . نقل املواد الصلبة والسوائللاملعدنية وسات  على احلاالشتراطاتتنطبق هذه  ١-١-٥-٥-٦
 :فئات من هذه احلاويات

 ؛)11N و11B و11A(ة أو تفرغ بواسطة اجلاذبيمتأل للمواد الصلبة اليت  )أ(
 21A( ) بار٠,١( كيلوباسكال ١٠ بضغط مقيس يتجاوز متأل أو تفرغ الصلبة اليت لموادل )ب(

 ؛ و)21N و21Bو
 ).31N و31B و31A(ل للسوائ )ج(
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ويتم اللحام مبهارة ويوفر . تصنع األجسام من معدن مطلي مناسب ثبتت متاماً قابليته للحام  ٢-١-٥-٥-٦
 .ويؤخذ يف االعتبار أداء درجات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء. السالمة الكاملة

 .ل الغلفاين بسبب جتاور فلزات غري متماثلةيراعى جتنب التلف بالتفاع  ٣-١-٥-٥-٦

 احلوسات املصنوعة من األلومنيوم لنقل السوائل اللهوبة على أي أجزاء متحركة لال تشتم  ٤-١-٥-٥-٦
 وغريها املصنوعة من صلب غري حممي معّرض للصدأ، مما قد يسبب تفاعالً خطرياً اإلغالق ووسائلكاألغطية 

 . مع األلومنيومنتيجة تالمس احتكاكي أو صدمي

 :تصنع احلاويات املعدنية الوسيطة للسوائب من معادن تستويف االشتراطات التالية  ٥-١-٥-٥-٦

مع حد أدىن       عن،تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة املئوية  ال،لفوالذ حالة ايف )أ(
 ذللفوالاحلد األدىن املضمون ملقاومة الشد  = Rmحيث  ؛يف املائة ٢٠مطلق 

 ؛)N/mm2( ٢مم/بوحدات نيوتناملستخدم، 

 أدىن مع حّد      ة،  ال تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة املئوي،أللومنيوم احالةيف  )ب(
لومنيوم لألاحلد األدىن املضمون ملقاومة الشد  = Rm، حيث يف املائة ٨مطلق 

 ؛)N/mm2 (٢مم/بوحدات نيوتناملستخدم، 

 حتدد االستطالة عند االنكسار يف مستوى مستعرض بالنسبة الجتاه العينات اليتتؤخذ و 
 : حبيث يكونتؤمنالدلفنة، و

 5d      =Lo 

 A65.5    =Loأو 

 طول العينة قبل االختبار = Lo  حيث 
   d = القطر 
   A = مساحة املقطع العرضي لعينة االختبار. 

 :داراحلد األدىن لسماكة اجل ٦-١-٥-٥-٦

 :قل مساكة اجلدار عنتال  ،Ao× Rm=  000 10  املرجعي الذي يكون ناجته هوفوالذلل )أ(

 )مم(باملليمترات  - "T" -مساكة اجلدار 
 األنواع

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 األنواع
11A, 11B, 11N 

  باللتراتCالسعة  غري حممي حممي غري حممي حممي
2.0 2.5 1.5 2.0 C ≤ 1000 

T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 2.0 T=C/2000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 1000 < C ≤ 2000 

T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/2000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 2000 < C ≤ 3000 

 املرجعي املستخدم عند الفوالذمن ) كنسبة مئوية(الدنيا   االستطالة = Ao حيث
 ؛)٥-١-٥-٥-٦ظر ان( الشد إجهاداالنكسار حتت 

10000 
Rm 

10000 
6Rm 
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، يكون احلد األدىن لسماكة )أ( املرجعي املوصوف يف الفوالذللمعادن األخرى خبالف  )ب(
 :اجلدار وفقاً للمعادلة التالية

3
11

0
1

A Rm

e4.21
e

×
= 

 ؛)باملليمترات(مساكة اجلدار املعادل املطلوب للمعدن املستخدم  = e1 :حيث
 eo = ؛)باملليمترات( املرجعي فوالذر لل للجداة املطلوبدنيا الةكاالسم 
 Rm1 = مقاومة الشد الدنيا املضمونة للمعدن املستخدم (N/mm2))  انظر

 ؛)أدناه) ج(
 A1 =  للمعدن املستخدم عند االنكسار ) كنسبة مئوية(االستطالة الدنيا

 ؛)٥-١-٥-٥-٦انظر ( الشد إجهادحتت 

  األمم املتحدة؛ مؤمتر١,٥قل مساكة اجلدار بأي حال عن تأال على   
، تكون قوة الشد الدنيا املضمونة للمعدن املستخدم )ب(ألغراض احلساب املبني يف  )ج(

(Rm1)عغري أنه يف حالة أنوا.  هي القيمة الدنيا وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية للمادة 
ملادة بنسبة تصل إىل  وفقاً ملعايري اRmالفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيمة الدنيا احملددة ل  

ويف حالة عدم وجود معيار .  يف املائة عندما تنص شهادة فحص املادة على قيمة أعلى١٥
 . هي القيمة الدنيا الواردة يف شهادة فحص املادةRmللمادة املعنية، تكون قيمة 

من لسوائل قادرة على تصريف كمية كافية ا نقلتكون حوسات : اشتراطات ختفيف الضغط ٧-١-٥-٥-٦
وميكن أن يتحقق ذلك بأجهزة ختفيف الضغط . البخار يف حالة حدوث إحاطة بالنريان لضمان عدم تصدع اجلسم

) بار ٠,٦٥( كيلوباسكال ٦٥وال يكون البدء يف ختفيف الضغط أعلى من . التقليدية أو بوسائل تركيبية أخرى
غط البخار ملادة امللء زائد الضغط اجلزئي أي ض(ال يكون أقل من جمموع الضغط املقيس املتواجد يف احلوسات أو

اس درجة ـدداً على أسـس، حم٥٥º عند) ) بار١( كيلوباسكال ١٠٠للهواء أو الغازات األخرى اخلاملة، ناقص 
 . الالزمة يف حّيز البخارختفيف الضغطوتركب أجهزة . ٤-١-١-٤قصوى للملء كما هو حمدد يف 

   املرنةوساتاشتراطات خاصة للح  ٢-٥-٥-٦

 : على احلاويات املرنة من األنواع التاليةاالشتراطاتتنطبق هذه  ١-٢-٥-٥-٦

 13H1  أو تبطنيطالءمواد بالستيكية منسوجة بدون  
 13H2 ةطليمواد بالستيكية منسوجة م 
 13H3 مواد بالستيكية منسوجة مع بطانة 
 13H4 نةابطمع  مطلية ،مواد بالستيكية منسوجة 
 13H5 رقائق البالستيك 
 13L1  أو بطانةطالءنسيج بدون  
 13L2 مطلينسيج ، 
 13L3 مع بطانةنسيج  
 13L4 مطلي ومبطّن ،نسيج 
 13M1 ورق، متعدد اجلدران 
 13M2 ورق، متعدد اجلدران وصامد للمياه 
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 .وختصص احلوسات املرنة لنقل املواد الصلبة فقط 

 املادة وبناء احلاوية املرنة مالئمني لسعتها تصنع أجسام احلاويات من مواد مناسبة؛ وتكون قوة ٢-٢-٥-٥-٦
 .واستخدامها املزمع

، بعد 13M2و 13M1 حتتفظ مجيع املواد اليت تستخدم يف بناء احلوسات املرنة من نوعي ٣-٢-٥-٥-٦
على األقل من مقاومة الشد كما قيست يف  يف املائة ٨٥ساعة، بنسبة  ٢٤غمرها بالكامل يف املاء ملدة ال تقل عن 

 .من الرطوبة النسبية أو أقل يف املائة ٦٧صل على املادة املكيفة للتوازن عند األ

وتؤّمن .  باحلرارة أو التصميغ أو أية طريقة معادلةاإلغالقيلزم تشكيل الدرزات بالغرز أو  ٤-٢-٥-٥-٦
 .مجيع هنايات الدرزات ذات الغرز

 فوق البنفسجي أو اإلشعاعحنالل الناجم عن تكفل احلاويات املرنة مقاومة كافية للتقادم ولال ٥-٢-٥-٥-٦
 .عن الظروف املناخية أو بواسطة املادة احملتواة، مبا جيعل هذه احلاويات مالئمة الستخدامها املزمع

 فوق البنفسجي للحاويات املرنة واملصنوعة من املواد اإلشعاعحيثما يتطلب األمر وقاية من  ٦-٢-٥-٥-٦
وتكون هذه املواد املضافة متوافقة مع  . د الكربون أو غريه من الصبغات أو املثبطات املناسبة  بإضافة أسوكفلالبالستيكية، ت

وعندما يستخدم أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غري تلك اليت . احملتويات وأن تظل فعالة طوال بقاء اجلسم
الختبار إذا كان التغيري يف حمتوى أسود استخدمت لدى تصنيع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة ا   

 . اخلصائص الفيزيائية ملادة البناءيفالكربون أو يف حمتوى الصبغة أو حمتوى املادة املثبطة ال يؤثر تأثرياً ضاراً 

جيوز تضمني مواد مضافة يف مادة اجلسم لتحسني املقاومة للتقادم وخلدمة أغراض أخرى  ٧-٢-٥-٥-٦
 . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيف ضاراً تأثرياد املضافة شريطة أالّ تؤثر املوا

ولكن ميكن . ال تستخدم أية مادة مستخلصة من أوعية مستخدمة يف صنع أجسام احلوسات ٨-٢-٣-٥-٦
ت مثل  وال مينع هذا إعادة استخدام أجزاء املكونا  .  أو اخلردة الناجتة من نفس عملية التصنيع  اإلنتاجاستخدام خملفات 

 .املعدات امللحقة وقواعد املنصات شريطة أالّ تكون هذه املكونات قد تلفت على أي حنو يف استخدام سابق 

 .١:٢ بعد التعبئة، ال تتجاوز نسبة االرتفاع إىل العرض ٩-٢-٥-٥-٦

ة تكون البطانة مصنوعة من مادة مناسبة، وأن تتناسب قوة املادة املستخدمة يف صنع البطان ١٠-٢-٥-٥-٦
 مسيكة وقادرة على ووسائل اإلغالقوتكون الوصالت . وصنعها مع سعة احلاوية واالستخدام املخصصة له

 .مقاومة الضغوط والصدمات اليت ميكن حدوثها يف ظروف املناولة والنقل العاديني

 جامد املصنوعة من بالستيك وساتاشتراطات خاصة للح ٣-٥-٥-٦

.  احلوسات البالستيكية اجلامدة لنقل املواد الصلبة أو السوائل علىاالشتراطاتتنطبق هذه  ١-٣-٥-٥-٦
 :هيوأنواع احلوسات البالستيكية اجلامدة 

11H1  مصممة الحتمال احلمل الكلي عندما يتم تستيف احلوسات، وجمهزة مبعدات هيكلية
 أو تفريغها بواسطة اجلاذبيةملؤها خمصصة للمواد الصلبة اليت يتم 

11H2 أو تفريغها بواسطة ملؤها هتا دون دعامات، خمصصة للمواد الصلبة اليت يتم  مستندة إىل قو
 اجلاذبية
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21H1  مصممة الحتمال احلمل الكلي عندما يتم تستيف احلوسات، وجمهزة مبعدات هيكلية
 أو تفريغها بواسطة الضغطملؤها خمصصة للمواد الصلبة اليت يتم 

21H2 أو تفريغها ملؤها مواد الصلبة اليت يتم مستندة إىل قوهتا دون دعامات، خمصصة لل
 بواسطة الضغط

31H1  جمهزة مبعدات هيكلية مصممة الحتمال احلمل الكلي عندما يتم تستيف حوسات
 لسوائلنقل ا

31H2 دعامات، للسوائل دون مستندة إىل قوهتا. 

سعته بعا لتتانة كافية مب مواصفات معروفة ويكون ييصنع اجلسم من بالستيك مناسب ذ  ٢-٣-٥-٥-٦
 فوق اإلشعاع املادة احملتواة أو بسببالحنالل اللتقادم ومناسبة لمادة مقاومة لوتكون . هـل واالستخدام املقرر

وال يشكل أي . ويؤخذ يف االعتبار حسب االقتضاء األداء يف درجة احلرارة املنخفضة. البنفسجي إذا ما حدث
 .للنقلنفاذ للمادة احملتواة خطراً يف الظروف العادية 

بإضافة أسود الكربون أو تكفل فسجي مطلوبة، ن فوق الباإلشعاععندما تكون الوقاية من   ٣-٣-٥-٥-٦
ظل فعالة طوال مدة توتكون هذه املواد املضافة متوافقة مع احملتويات و. غريه من الصبغات أو املثبطات املناسبة

ات غري تلك اليت استخدمت يف صنع النموذج وعندما يستخدم أسود الكربون أو صبغات أو مثبط. بقاء اجلسم
التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغيري يف حمتوى أسود الكربون أو الصبغة أو املادة 

 . اخلصائص الفيزيائية ملادة البناءيفاملثبطة ال يؤثر تأثرياً ضاراً 

جلسم لتحسني املقاومة للتقادم أو خلدمة أغراض أخرى، ميكن تضمني مواد مضافة يف مادة ا  ٤-٣-٥-٥-٦
 . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيفشريطة أالّ تؤثر هذه املواد تأثرياً ضاراً 

ال جيوز استخدام أية مادة سبق استخدامها يف صنع احلوسات البالستيكية اجلامدة غري خملفات   ٥-٣-٥-٥-٦
 .طحنها والناجتة من نفس عملية التصنيع أو املواد املعاد اإلنتاج

 املركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكية وساتاشتراطات خاصة للح  ٤-٥-٥-٦

 :املركبة لنقل املواد الصلبة والسوائل من األنواع التالية سات على احلو االشتراطات تنطبق هذه  ١-٤-٣-٥-٦

11HZ1 ملواد الصلبة ا لنقل امديكي اجل املركبة ذات الوعاء الداخلي البالستساتاحلو
 أو املفرغة باجلاذبيةاململوءة 

11HZ2 ملواد الصلبة ا لنقل املركبة ذات الوعاء الداخلي البالستيكي املرن وساتاحل
 أو املفرغة باجلاذبيةاململوءة 

21HZ1 ملواد الصلبة ا لنقل امد املركبة ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجلساتاحلو
  املفرغة حتت الضغطأواململوءة 

21HZ2 ملواد الصلبة املرن لنقل ا املركبة ذات الوعاء الداخلي البالستيكي ساتاحلو
 أو املفرغة حتت الضغطاململوءة 

31HZ1 لسوائلا لنقل امد املركبة ذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجلساتاحلو 
31HZ2 لسوائلا لنقل املركبة ذات الوعاء الداخلي البالستيكي املرن ساتاحلو. 

 )ب(١-٤-١-٥-٦ حبرف كبري وفقا ملا ورد يف Z الرمز بإبدال احلرف الالتيين ناستكمل هيو 
 .لبيان طبيعة املادة املستخدمة يف الغالف اخلارجي
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والوعاء الداخلي .  بدون غالفه اخلارجياالحتواءال يقصد من الوعاء الداخلي تأدية وظيفة   ٢-٤-٥-٥-٦
، وبدون الوعاء وسائل اإلغالقتفظ بشكله اخلارجي عندما يكون فارغاً بدون وجود هو وعاء حي" الصلب"

 ".مرنا"يعترب " صلب"وأي وعاء داخلي غري . اخلارجي

يتألف الغالف اخلارجي عادة من مادة صلبة مشكلة حبيث حتمي الوعاء الداخلي من أي تلف   ٣-٤-٥-٥-٦
 .ويشمل املنصة السفلية حسب االقتضاء. االحتواءتأدية وظيفة  املناولة والنقل وال يقصد منه أثناءفيزيائي 

املركبة ذات الغالف اخلارجي احمليط هبا متاماً حبيث يسهل تقييم سالمة احلاوية  تصمم احلوسة  ٤-٤-٥-٥-٦
 .الداخلية عقب اختبار عدم التسرب واالختبار اهلدرويل

 . لترا١ً ٢٥٠ 31HZ2  سعة احلوسة من النوعتجاوزال ت ٥-٤-٥-٥-٦

تانة كافية مبيصنع الوعاء الداخلي من مواد بالستيكية مناسبة ذات مواصفات معروفة ويكون   ٦-٤-٥-٥-٦
للتقادم ولالحنالل الذي ينجم عن املادة بدرجة كافية وتكون املادة مقاومة . هـل بالنسبة لسعته واالستخدام املقرر

ويؤخذ يف االعتبار حسب االقتضاء األداء يف درجة احلرارة . تاحملتواة أو عن األشعة فوق البنفسجية إذا ما حدث
 .وال يشكل أي نفاذ للمادة احملتواة خطراً يف الظروف العادية للنقل. املنخفضة

أسود الكربون أو غريه من يضاف  فوق البنفسجي مطلوبة اإلشعاعحيثما تكون الوقاية من   ٧-٤-٥-٥-٦
 متوافقة مع احملتويات وأن تظل فعالة طيلة بقاء الوعاء اإلضافات هذه وتكون. الصبغات أو املثبطات املناسبة

ويف حالة استخدام أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غري تلك املستخدمة يف صناعة النموذج . الداخلي
ة أو املادة التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغيري يف حمتوى أسود الكربون أو الصبغ

 . اخلصائص الفيزيائية ملادة البناءيفاملثبطة ال يؤثر تأثرياً ضاراً 

ميكن تضمني مواد مضافة يف مادة الوعاء الداخلي املقاومة للتقادم أو خلدمة أغراض أخرى،   ٨-٤-٥-٥-٦
 . اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادةيفشريطة أالّ تؤثر هذه املواد تأثرياً ضاراً 

 أو املواد املعاد طحنها والناجتة من اإلنتاجال جيوز استخدام مادة سبق استخدامها غري خملفات  ٩-٤-٥-٥-٦
 .نفس عملية التصنيع يف صناعة األوعية الداخلية

 . على األقلرقائقثالث  من 31HZ2ع يتكون الوعاء الداخلي للحوسة من النو ١٠-٤-٥-٥-٦

 . هلاقررف اخلارجي وبناؤه مع سعة احلاوية املركبة واالستخدام املتتناسب قوة مادة الغال ١١-٤-٥-٥-٦

 .يكون الغالف اخلارجي خاليا من أي نتوء ميكن أن يتلف الوعاء الداخلي ١٢-٤-٥-٥-٦

 .ية الغالف اخلارجي املصنوع من الفوالذ أو األلومنيوم من معدن مالئم ذي مساكة كافيبىن ١٣-٤-٥-٥-٦

التجفيف مستوفياً لدرجة الطبيعي املستخدم يف صناعة الغالف اخلارجي جيد يكون اخلشب  ١٤-٤-٥-٥-٦
وميكن صناعة اجلزء العلوي .  وخاليا من العيوب اليت ميكن أن تضعف مادياً قوة أي جزء من الغالفاجلفاف التجارية،

 . أو أي نوع آخر مناسبمقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط أو احلبييب) ُحبييب( والسفلي من خشب معاد التكوين

املستخدم يف صناعة الغالف اخلارجي جيد التجفيف ) األبلكاش(يكون اخلشب الرقائقي  ١٥-٤-٥-٥-٦
 مبنشار دوار على هيئة شرائح أو قشرة، صاحل للتبادل التجاري وخاٍل من أي عيوب ميكن أن تضعف إىل اًمقطوع

وميكن استخدام مواد . ة لبعضها مبادة الصقة مقاومة للماء كل الرقائق املتامختلصقو. حد كبري من قوة الغالف
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وتثبت األغلفة جيداً مبسامري أو تثبيتها إىل . من أجل بناء الغالف) األبلكاش(أخرى مناسبة مع اخلشب الرقائقي 
 .أعمدة زاّوية أو أطراف أو جتميعها بوسائل مناسبة على حنو مماثل

املقاوم للماء مثل ألواح اخلشب املضغوط أو احلبييب  )احلبييب(ين يستخدم اخلشب املعاد التكو ١٦-٤-٥-٥-٦
وميكن استخدام مواد أخرى مالئمة يف بناء األجزاء . أو أي أنواع أخرى مالئمة يف بناء جدران الغالف اخلارجي

 .األخرى من الغالف

صمت أو للغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون، يستخدم كرتون قوي من صنف جيد م ١٧-٤-٥-٥-٦
وتكون مقاومة . مبا يناسب سعة الغالف واالستخدام املقرر له) جبدار واحد أو متعدد اجلدران(مزدوج الوجه 

 ٣٠ملدة ) Cobb(السطح اخلارجي للماء حبيث ال تتجاوز الزيادة يف الكتلة، كما تعني يف اختبار جيرى بطريقة كوب 
 وتتصف خبواص ،ISO 535:1991 للتوحيد القياسي  الدويلعيارامل انظر - ٢م/غم ١٥٥دقيقة لتحديد امتصاص املاء، 

شقوق حبيث ميكن القيام بعملية التجميع بدون تشقق أو به عمل ت، وحتريزغضن بغري يويقطع الكرتون و. ثين مناسبة
 .ألواح التغطيةمع  ا جيدلصقا املموج  املخدد أو الكرتونلصقوي. صدع يف السطح أو حدوث ثين غري مالئم

ميكن أن يكون ألطراف الغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون إطار خشيب أو أن تكون هذه  ١٨-٤-٥-٥-٦
 .وميكن تقويتها عن طريق استخدام دعائم خشبية. األطراف مصنوعة كلية من اخلشب

يف الغالف اخلارجي املصنوع من الكرتون بشريط الصق أو ) الوصالت(تضم مواضع الربط  ١٩-٤-٥-٥-٦
. وتتراكب مواضع الربط على حنو متداخل ومناسب. ، أو أن تتراكب وتدرز مبشابك معدنيةلصق وتأن تتراكب
 .ستخدم مادة الصقة مقاومة للماءت أو بشريط لصق بالاإلغالقوحيثما يتم 

الغالف اخلارجي مصنوعاً من مادة بالستيكية تنطبق األحكام ذات اليت يكون فيها الة احليف  ٢٠-٤-٥-٥-٦
 .٩-٤-٥-٥-٦ إىل ٦-٤-٥-٥-٦اردة يف الصلة الو

 .الداخلي من مجيع جوانبه بالوعاء 31HZ2 حييط الغالف اخلارجي للحوسة من النوع ٢١-٤-٥-٥-٦

 مالئمة للمناولة فكّهاتكون أية منصة سفلية تشكّل جزءاً من احلوسة أو أية منصة ميكن  ٢٢-٤-٥-٥-٦
 . القصوى املسموح هبامجاليةاإلامليكانيكية مع احلاوية وهي معبأة إىل كتلتها 

تكون املنصة أو القاعدة املدجمة مصممة حبيث يتم جتنب أي نتوء يف قاعدة احلاوية قد يعرضها  ٢٣-٤-٥-٥-٦
 . املناولةأثناءللتلف 

وعند استخدام . ثبت الغالف اخلارجي ألية منصة قابلة للفك لضمان الثبات أثناء املناولة والنقلي ٢٤-٤-٥-٥-٦
 . باحلاويةاقد تلحق تلفلة للفك يكون سطحها العلوي خالياً من أي نتوءات حادة منصة قاب

 تقوية مثل الدعائم اخلشبية لزيادة أداء التستيف، ولكن تكون هذه استخدام أدواتجيوز  ٢٥-٤-٥-٥-٦
 . خارج الوعاء الداخلياألدوات

على حنو يوزع احلمل توزيعاً  للتستيف، يكون السطح احلامل  معدةعندما تكون احلوسات ٢٦-٤-٥-٥-٦
 .يداخلكما تصمم هذه احلاويات حبيث ال يستند احلمل على الوعاء ال. مأموناً
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 املصنوعة من الكرتونالوسيطة اشتراطات خاصة للحاويات  ٥-٥-٥-٦

 على احلوسات املصنوعة من الكرتون لنقل املـواد الصلبـة التـي االشتراطاتتنطبق هذه  ١-٥-٥-٥-٦
 .11G: املصنوعة من الكرتون هي من النوع التايل واحلوسات. تفـّرغ باجلاذبيةأو متأل 

 .علويةرفع أدوات ال تتضمن احلوسات املصنوعة من الكرتون  ٢-٥-٥-٥-٦

جبدار (لصنع اجلسم كرتون مموج، قوي وجيد النوعية، مصمت أو مزدوج الوجه يستخدم  ٣-٥-٥-٥-٦
وتكون مقاومة السطح اخلارجي للماء . سعة احلوسة واالستخدام املقرر هلا، مبا يناسب )واحد أو متعددة اجلدران

لتحديد ) Cobb( دقيقة بطريقة كوب ٣٠ لفترة ىحبيث ال تتجاوز الزيادة يف الكتلة، احملددة يف اختبار جير
 ويتصف خبواص. ISO 535:1991 للتوحيد القياسي يـ الدولاملعيـارر ـ انظ� ٢م/ غم١٥٥اء، ـاص املـامتص

 حبيث ميكن القيام بعملية التجميع بدون تشقّقشقوق به عمل ت، وحتزيزغضن بغري يقطع الكرتون ويو. ثين مناسبة
 .ألواح التغطيةمع  جيد لصقا الكرتون املخدد أو املموج لصقوي. أو صدع يف السطح أو حدوث ثين غري مالئم

 للمعياريف ذلك العلوي منها والسفلي، وفقا يقاس احلد األدىن ملقاومة الثقب يف اجلدران، مبا  ٤-٥-٥-٥-٦
 .ISO 3036:1975 الدويل للتوحيد القياسي

يف جسم احلوسات بتراكب مناسب ويتم تغليفها بشريط، ) الوصالت(تضم مواضع الربط  ٥-٥-٥-٥-٦
ت مواضع وحيثما ضم.  معدنية أو تثبيتها بوسائل أخرى تضاهيها يف الكفاءة على األقلمبشابكوتغريتها، ودرزها 

 املعدنية خرقاً تاماً مجيع األجزاء املشابكوخترق . الربط بالتغرية أو بالتغليف بشريط، تستخدم مادة الصقة مقاومة للماء
 .الواجب تثبيتها وتشكيلها أو وقايتها حبيث ال ميكن أن تسحج أو تثقب أية بطانة داخلية

ملادة املستخدمة وبناء البطانة مع سعة احلوسة وتتناسب قوة ا. تصنع البطانة من مادة مناسبة ٦-٥-٥-٥-٦
لدقائق وقادرة على احتمال ا وسائل اإلغالق مانعة لتنخيل، وأن تكون مواضع الربط وواالستخدام املقرر هلا

 .الضغوط والصدمات اليت ميكن حدوثها يف ظروف املناولة والنقل العادية

 منصة قابلة للفك، تكون مناسبة للمناولة أي منصة قاعدية تشكل جزءا من حوسة أو أي ٧-٥-٥-٥-٦
 .معبأة إىل كتلتها اإلمجالية القصوى املسموح هباامليكانيكية عندما تكون احلاوية 

 أي نتوء يف قاعدة احلاوية قد يعرضها للتلف يتّم جتنبتصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث  ٨-٥-٥-٥-٦
 .أثناء املناولة

 وعند استخدام. ية منصة قابلة للفك لضمان الثبات أثناء املناولة والنقلأإىل ثبت اجلسم ي ٩-٥-٥-٥-٦
 .قد تلحق التلف باحلاوية نتوءات حادة  أيمنصة قابلة للفك، يكون سطحها العلوي خالياً من

ن هذه  ولكن تكو،تقوية مثل الدعائم اخلشبية لزيادة أداء التستيفأدوات جيوز استخدام  ١٠-٥-٥-٥-٦
 .ة عن البطانة خارجياألدوات

 .تكون احلاويات معدة للتستيف، يكون السطح احلامل على حنو يوزع احلمل توزيعاً مأموناعندما  ١١-٥-٥-٥-٦

 اخلشبية وساتاشتراطات خاصة للح ٦-٥-٥-٦

. أو تفرغ باجلاذبيةمتأل  اخلشبية لنقل املواد الصلبة اليت وسات على احلاالشتراطاتتنطبق هذه  ١-٦-٥-٥-٦
 :من األنواع التالية هي  اخلشبيةتساواحلو
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 11C خشب طبيعي مع بطانة داخلية 
 11D مع بطانة داخلية) أبلكاش( خشب رقائقي 
 11F مع بطانة داخلية) ُحبييب( خشب معاد التكوين. 

 .ويةرفع علأدوات ال تتضمن احلوسات اخلشبية  ٢-٦-٥-٥-٦

 .وطريقة البناء مع سعة احلاوية واالستخدام املقرر هلاتتناسب قوة املواد املستخدمة يف صنع اجلسم  ٣-٦-٥-٥-٦

 وخالياً من العيوب مستوفياً لدرجة اجلفاف التجارية،يكون اخلشب الطبيعي جيد التجفيف  ٤-٦-٥-٥-٦
ويتألف كل جزء من احلاوية من قطعة واحدة أو . اليت من شأهنا أن تضعف بشكل كبري قوة أي جزء من احلاوية

وتعترب األجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع بالغراء، على . الواحدةما يعادل القطعة 
أو وصلة اللسان والثلم أو وصلة تراكب السفن أو وصلة االفتراز، أو ) Lindermann(سبيل املثال وصلة لندرمان 

، أو لدى استخدام وسائل أخرى الوصلة التناكبية مع ما ال يقل عن مربطني معدنيني مموجني عند كل وصلة
 .تضاهيها يف الكفاءة على األقل

وتكون .  رقائق على األقل٣من ) األبلكاش(تتألف األجسام املصنوعة من اخلشب الرقائقي  ٥-٦-٥-٥-٦
مصنوعة من قشرة جيدة التجفيف مقطوعة مبنشار دوار على هيئة شرائح، صاحلة للتداول جتاريا وخالية من 

 مجيع الرقائق املتامخة مبادة دبقة، مقاومة تلصقو.  شأهنا أن تضعف إىل درجة كبرية قوة اجلسمالعيوب اليت من
 .يف بناء اجلسم) األبلكاش(وجيوز استخدام مواد مناسبة أخرى من اخلشب الرقائقي . للماء

اء مثل من النوع املقاوم للم) احلبييب(تكون األجسام املصنوعة من اخلشب املعاد التكوين  ٦-٦-٥-٥-٦
 .ألواح اخلشب املضغوط أو احلبييب أو نوع مناسب آخر

تثبت احلاويات بإحكام مبسامري أو تثبت إىل أعمدة زاوّية أو أطراف أو جتمع بوسائل مناسبة  ٧-٦-٥-٥-٦
 .على حنو مماثل

حلاوية وتتناسب قوة املادة املستخدمة وبناء البطانة مع سعة ا. تصنع البطانة من مادة مناسبة ٨-٦-٥-٥-٦
لدقائق وقادرة على ووسائل اإلغالق مانعة لتنخيل ا) الوصالت(، وأن تكون مواضع الربط واالستخدام املقرر هلا

 .احتمال الضغوط والصدمات اليت ميكن حدوثها يف ظروف املناولة والنقل العادية

للفك مناسبة للمناولة تكون أية منصة سفلية مدجمة تشكّل جزءاً من حاوية أو أية منصة قابلة  ٩-٦-٥-٥-٦
 .مجالية القصوى املسموح هباإلامليكانيكية مع احلاوية وهي معبأة إىل كتلتها ا

تصمم املنصة أو القاعدة املدجمة حبيث ميكن تفادي أي نتوء يف قاعدة احلاوية قد يعرضها  ١٠-٦-٥-٥-٦
 .للتلف أثناء املناولة

وحيثما استخدمت . لضمان الثبات أثناء املناولة والنقليثبت اجلسم إىل أية منصة قابلة للفك  ١١-٦-٥-٥-٦
 .منصة قابلة للفك، يكون سطحها العلوي خالياً من النتوءات احلادة اليت قد تلحق التلف باحلاوية

 هذه  ولكن تكون، تقوية مثل الدعائم اخلشبية لزيادة أداء التستيفأدواتجيوز استخدام  ١٢-٦-٥-٥-٦
 .ة خارجية عن البطاناألدوات

 . تكون احلاويات مصممة للتستيف، يكون السطح احلامل على حنو يوزع احلمل توزيعاً مأموناً        عندما ١٣-٦-٥-٥-٦
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 اشتراطات اختبار احلوسات ٦-٥-٦

 اختبارات األداء وتواترها ١-٦-٥-٦

تاز االختبارات اليت جترى على كل منوذج تصميمي للحوسات قبل استخدام هذه جت ١-١-٦-٥-٦
، وطريقة اكتهابتصميمها، وحجمها، ومادهتا، ومسالوسيطة  وحيدد نوع النموذج التصميمي للحاوية .احلاويات

وتندرج حتته أيضاً احلاويات اليت ال .  ولكنه قد يشمل أيضاً معاجلات سطحية شىت،بنائها، ووسائل امللء، والتفريغ
 .رجيةختتلف عن النموذج التصميمي إال من حيث أهنا أصغر يف أبعادها اخلا

. احلوسات على النحو املبني يف كل فرعمتأل و.  اختبارات على احلوسات املعدة للنقلىرجت ٢-١-٦-٥-٦
وميكن أن تستبدل مواد أخرى باملواد اليت تنقلها احلاويات إال يف احلاويات اليت قد يؤدي فيها ذلك إىل إبطال 

تخدمت مواد أخرى يكون هلا نفس اخلصائص الفيزيائية ويف حالة املواد الصلبة، إذا اس. صالحية نتائج االختبارات
ويسمح باستخدام مواد مضافة، مثل أكياس خردق . اليت تتسم هبا املواد اليت ستنقل) الكتلة، احلجم احلبييب، اخل(

 . نتائج االختباريفوضعت على حنو ال يؤثر   الكتلة املطلوبة للطرد، ما دامإمجايلالرصاص، الستكمال 

 تبارات النموذج التصميمياخ ٢-٦-٥-٦

ضع حوسة واحدة من كل منوذج تصميمي وحجم ومساكة جدران وطريقة بناء لالختبارات خت ١-٢-٦-٥-٦
وجترى هذه االختبارات . ١٢-٦-٥-٦ إىل ٥-٦-٥-٦ واملبني يف ٥-٣-٦-٥-٦املدرجة بالترتيب املبني يف 

 .على النموذج التصميمي وفقاً ملا تطلبه السلطة املختصة

جيوز للسلطة املختصة أن تسمح بإجراء اختبارات انتقائية للحاويات اليت ال ختتلف إال يف  ٢-٢-٦-٥-٦
 .جوانب ثانوية عن النموذج املخترب، من قبيل احلاويات اليت تقل أبعادها اخلارجية قليالً

ذي يصدر يف حالة استخدام منصات قابلة للفك يف االختبارات، يتضمن تقرير االختبار ال ٣-٢-٦-٥-٦
 . وصفاً تقنياً للمنصات املستخدمة١٣-٦-٥-٦وفقاً للبند 

 إعداد احلوسات لالختبار ٣-٦-٥-٦

والكرتون أو احلوسات املركبة املغلفة بغالف خارجي من الكرتون               املصنوعة من الورق      تكون احلوسات   ١-٣-٦-٥-٦
. هااحد  إتار  ختوهناك ثالثة خيارات،      . رطوبة النسبية     ساعة يف جو مت فيه ضبط درجة احلرارة وال           ٢٤قد كيفت ملدة ال تقل عن        

يف  ٦٥س و٢º ± ٢٠º واخلياران اآلخران مها     . من الرطوبة النسبية     يف املائة  ٢± يف املائة  ٥٠وس ٢º± ٢٣ºواجلو املفّضل هو   
 .نسبية من الرطوبة ال     يف املائة    ٢± يف املائة   ٦٥س و ٢º ± ٢٧ºمن الرطوبة النسبية أو      يف املائة    ٢± املائة  

 القياس وحدودوقد تسبب التقلبات قصرية األجل .  هذه احلدودضمنينحصر متوسط القيم  :ملحوظة
 .يف الرطوبة النسبية بدون إفساد جوهري لتكرارية نتائج االختباريف املائة  ٥± صل إىل ت يف القياسات اتاختالف

 البالستيكية املستخدمة يف صنع احلاوية تخذ اخلطوات اإلضافية الالزمة للتيقّن من أن املادةت ٢-٣-٦-٥-٦
) 31HZ2 و31HZ1من النوعني (واحلاويات املركبة ) 31H2 و31H1من النوعني (املصنوعة من املواد البالستيكية الصلبة  

 .٩-٤-٥-٥-٦ إىل ٦-٤-٥-٥-٦ ومن ٤-٣-٥-٥-٦ إىل ٢-٣-٥-٥-٦ الواردة يف البنود من باالشتراطاتتفي 

على سبيل املثال، بتعريض عينات من احلاويات الختبار أويل ممتد لفترة ، لكميكن حتقيق ذ ٣-٣-٦-٥-٦
طويلة، مثل ستة أشهر، تظل خالهلا العينات ممتلئة باملواد اليت هيئت الحتوائها أو مبواد معروف أن هلا على األقل 
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البالستيكية املعنية، وبعد  املواد يفجهادي أو اإلضعاف أو االحنالل اجلزيئي اإلنفس شدة التأثري من حيث الصدع 
 .٥-٣-٦-٥-٦ العينات لالختبارات املنطبقة الواردة يف اجلدول الوارد يف ضعذلك خت

 املشار إليه أعاله، إذا ما مت إثبات سلوك املادة استيفاء املواصفاتميكن االستغناء عن اختبار  ٤-٣-٦-٥-٦
 .البالستيكية بوسائل أخرى

 تصميمي وترتيب إجراء االختباراتاختبارات النموذج ال ٥-٣-٦-٥-٦

 السقوط التمزق االنقالب )ج(االستقامة
الضغط 
 اهلدرويل

مقاومة 
 )ب(التستيف التسرب

الرفـع 
مــن 
 )أ(أعلى

الرفع 
من 
 نوع احلوسة أسفل

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  ) ه(الرابع

  )ه(السادس

- 

 الخامس

- 

 الرابع

 الثالث

 الثالث

 الثاني

 الثاني

 )أ(األول

 )أ(األول

11N و11Bو 11A: يـةمعدن

31Bو 31Aو 21N و21Bو 21Aو

 31Nو

 )د(مرنة - )ج(× × - - × × × ×

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 الرابع

 السادس

- 

 الخامس

- 

 الرابع

 الثالث

 الثالث

 الثاني

 الثاني

 )أ(األول

 )أ(األول

11H2و 11H1:بالستيك جامد

 31H2 و31H1 و21H2 و21H1و

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  ) ه(الرابع

  )ه(السادس

- 

 الخامس

- 

 الرابع

 الثالث

 الثالث

 الثاني

 الثاني

 )أ(األول

 )أ(األول

 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1: مركبة
 31HZ2 و31HZ1و 21HZ2و

 كرتون األول - الثاني - - الثالث - - -

 خشبية األول - الثاني - - الثالث - - -

 .مصممة هلذه الطريقة للمناولة عندما تكون احلوسة )أ(

 .مصممة للتستيف وسةعندما تكون احل )ب(

 .من أعلى أو من جانبها عندما ترفع احلوسة )ج(

اليت اجتازت أحد االختبارات يف إجراء  ؛ ميكن استخدام احلوسة)x(االختبارات املطلوبة يرمز هلا بالعالمة  )د(
 .االختبارات األخرى بأي ترتيب

 .ر السقوط أخرى بنفس التصميم إلجراء اختبا وسيطةميكن استخدام حاوية )ه (

 أسفلالرفع من اختبار  ٤-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-٤-٦-٥-٦

املصنوعة من الكرتون واخلشب، ومجيع أنواع احلوسات املزودة  ينطبق على مجيع احلوسات 
 .لنموذج التصميميبوصفه اختبار ا، من أسفلبوسائل رفع 

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-٤-٦-٥-٦

حلمل بشكل منتظم، وتكون كتلة احلوسة اململوءة واحلمل ويضاف محل ويوزع ا. متأل احلوسة 
 . ضعف كتلتها اإلمجالية القصوى املسموح هبا١,٢٥أكرب مبقدار 

 طريقة االختبار ٣-٤-٦-٥-٦

فض مرتني بشاحنة رفع مع وضع الشوكتني يف وضع متوسط ومباعدهتما خترفع احلوسة وت 
وتتوغل الشوكات إىل ثالثة أرباع ). نت نقاط الدخول ثابتةإال إذا كا( جانب الدخول طولمبقدار ثالثة أرباع 

 .كرر االختبار من كل اجتاه ممكن للدخوليو. اجتاه الدخول
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 معيارا اجتياز االختبار ٤-٤-٦-٥-٦

 . يف احملتوياتفقدعدم حدوث تشوه دائم جيعل احلوسة غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث   

 اختبار الرفع من أعلى ٥-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-٥-٦-٥-٦

 املرنة  الوسيطةمن أعلى، وللحاوياتاملصممة لرفعها  أنواع احلوسات مجيعينطبق على  
 . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه املصممة لرفعها من أعلى أو من اجلانب، 

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-٥-٦-٥-٦

ويضاف محل ويوزع بشكل . داحلوسات املعدنية واملركبة واملصنوعة من البالستيك اجلامأل مت 
 . منتظم وتكون كتلة احلوسة اململوءة واحلمل ضعف كتلتها اإلمجالية القصوى املسموح هبا

القصوى املسموح هبا، مع اإلمجالية ستة أمثال محولتها مبادة متثيلية مث تعبأ إىل  ومتأل احلوسات املرنة  
 .انتظامتوزيع احلمولة ب

 طرائق االختبار ٣-٥-٦-٥-٦

فع احلوسات، املعدنية واملرنة، بالطريقة اليت صممت من أجلها حبيث تبتعد عن األرض تر 
 .وتعلق يف ذلك الوضع ملدة مخس دقائق

 :يف حالة احلاويات املركبة واحلاويات املصنوعة من البالستيك اجلامد 

 ، حبيث تستخدممن حيث األقطار الرفع املتعارضة أدواتترفع احلاوية بكل زوج من  )أ(
 قوى الرفع رأسياً، لفترة مخس دقائق؛

، حبيث تستخدم من حيث األقطار الرفع املتعارضة أدواتترفع احلاوية بكل زوج من و )ب(
 . مخس دقائقةمن املسقط العمودي، ملد٤٥ºقوى الرفع يف اجتاه املركز بزاوية 

 مساوية على األقل يف ،بارعداد لالختإلجيوز استخدام طرائق أخرى الختبار الرفع من أعلى وا ٤-٥-٦-٥-٦
 .الكفاءة يف حالة احلاويات املرنة

 معايري اجتياز االختبار ٥-٥-٦-٥-٦

عدم حدوث تشوه دائم : احلوسات املعدنية، واملركبة، واملصنوعة من البالستيك اجلامد )أ(
جيعل احلاوية، مبا يف ذلك املنصة القاعدية، إن وجدت، غري مأمونة يف النقل، وعدم 

 قد يف احملتويات؛حدوث ف

عدم حدوث تلف يف احلاوية أو وسائل رفعها جيعلها غري مأمونة يف النقل :  املرنةاحلوسات )ب(
 .أو املناولة
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 اختبار التستيف ٦-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-٦-٦-٥-٦

بوصفه ينطبق على مجيع أنواع احلوسات املصممة لتكون قابلة للتستيف بعضها فوق بعض،  
 .ذج التصميمي للنمواًاختبار

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-٦-٦-٥-٦

وإذا كان الوزن النوعي للناتج املستخدم يف االختبار .  حىت كتلتها القصوى املسموح هبامتأل احلوسة 
 .جيعل هذا غري عملي، حتّمل احلوسة إضافيا حبيث ختترب عند أقصى كتلتها املسموح هبا مع توزيع احلمولة بانتظام

 ئق االختبارطرا ٣-٦-٦-٥-٦

وضع فوقها محولة اختبار موزعة تتوضع احلاوية على قاعدهتا على أرض مستوية صلبة و )أ(
 :وختضع احلاوية حلمل االختبار لفترة ال تقل عن). ٤-٦-٦-٥-٦انظر (بشكل منتظم 

  دقائق يف حالة احلوسات املعدنية؛٥ `١`

 11H2األنواع  ية اجلامدة منس يف حالة احلوسات البالستيك٤٠º يوماً عند درجة ٢٨ `٢`
، واحلوسات املركبة املغلفة بغالف خارجي من مادة بالستيكية 31H2 و21H2و

 21HH2 و21HH1 و11HH2 و11HH1مثل األنواع (تتحمل محولة التستيف 
 ؛)31HH2و 31HH1و

  ساعة جلميع أنواع احلوسات األخرى؛٢٤ `٣`

 :يوضع احلمل بإحدى الطرائق التالية )ب(

 توضع فوق  حىت كتلتها القصوى املسموح هبا، أو أكثر من نفس النوع متأليةحاو `١`
 احلاوية املختربة؛

،  الوسيطةأوزان مناسبة توضع إما على لوحة مستوية أو طبلية مماثلة لقاعدة احلاوية `٢`
 .املختربة توضع فوق احلاوية

 حساب محل االختبار املتراكب ٤-٦-٦-٥-٦

مجالية إل مرة من الكتلة ا١,٨املختربة أكرب مبقدار   احلوسةيكون احلمل املوضوع على 
 .القصوى املشتركة املسموح هبا لعدد من احلوسات املماثلة اليت ميكن رصها فوق احلاوية املختربة أثناء النقل

 معايري اجتياز االختبار ٥-٦-٦-٥-٦

ئم جيعل احلاوية عدم حدوث تشوه دا:  املرنةوساتمجيع أنواع احلوسات باستثناء احل )أ(
 غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛
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عدم حدوث تلف يف احلاوية جيعلها غري مأمونة يف النقل وعدم حدوث : املرنةاحلوسات  )ب(
 .فقد يف احملتويات

 اختبار منع التسرب ٧-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-٧-٦-٥-٦

أو تفرغ حتت متأل ملواد الصلبة اليت اائل أو املستخدمة يف نقل السو أنواع احلوساتينطبق على  
 .اً دورياً للنموذج التصميمي واختباراًاختباربوصفه الضغط، 

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-٧-٦-٥-٦

 ذات وسائل اإلغالقويستعاض عن . جيرى االختبار قبل تركيب أي معدات للعزل احلراري 
 .سد فتحة التنفيس مماثلة بال تنفيس أو حيكم بوسائل إغالقالتنفيس 

 طريقة االختبار والضغط املستخدم ٣-٧-٦-٥-٦

 ال يقل عن مانومتري دقائق على األقل باستخدام هواء عند ضغط ١٠ االختبار ملدة ىجير 
عدم تسرب اهلواء يف احلوسة بطريقة مناسبة مثل تغطية الدرزات والوصالت ترب وخي).  بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠

ستخدم يويف هذه احلالة األخرية . ضغط اهلواء، أو بتغطيس احلوسة يف املاءل تفاضليتبار مبحلول صابون أو باخ
 .وميكن استخدام طرائق أخرى مساوية على األقل يف الكفاءة. معامل تصحيح للضغط اهلدروستايت

 معيار اجتياز االختبار ٤-٧-٦-٥-٦

 .عدم تسرب اهلواء 

 اختبار الضغط اهلدرويل ٨-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-٨-٦-٥-٦

املستخدمة يف نقل السوائل أو املواد الصلبة اليت متأل أو تفرغ حتت ى احلوسات ـينطبق عل 
 . للنموذج التصميمياًاختبارالضغط، بوصفه 

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-٨-٦-٥-٦

سد ت أجهزة تصريف الضغط وترتعو. جيرى االختبار قبل تركيب أية معدات للعزل احلراري 
 .يكفل عدم تشغيلها، أو فتحاهتا

 طريقة االختبار ٣-٨-٦-٥-٦

-٥-٦ دقائق على األقل باستخدام ضغط هدرويل ال يقل عما هو مبني يف ١٠جيرى االختبار ملدة  
 . تقيد احلوسات آلياً أثناء االختبارالو. ٤-٨-٦

 الضغط املستخدم ٤-٨-٦-٥-٦
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 :احلوسات املعدنية ١-٤-٨-٦-٥-٦

، املعتزم استخدامها لنقل مواد صلبة من 21N و21B و21A للحوسات من األنواع )أ(
 ؛) بار٢,٥( كيلوباسكال ٢٥٠، ضغط مانومتري `١`جمموعة التعبئة 

، املعتزم استخدامها يف نقل  31N و31B و31A و21N و21B و21Aللحوسات من األنواع  )ب(
 ؛)ار ب٢( كيلوباسكال ٢٠٠، ضغط مانومتري `٣`أو ` ٢`مواد من جمموعة التعبئة 

 ٦٥، ضغط مانومتري 31N و31B و31Aباإلضافة إىل ذلك، وللحوسات من األنواع  )ج(
 . كيلوباسكال٢٠٠ ل  هذا االختبار قبل اختبار ارى، وجي) بار٠,٦٥(كيلوباسكال 

 :احلوسات املركبة واحلوسات البالستيكية اجلامدة ٢-٤-٨-٦-٥-٦

 كيلوباسكال ٧٥ :21HZ2 و21HZ1 و21H2 و21H1 من األنواع وساتيف حالة احل )أ(
 ؛)مانومتري()  بار٠,٧٥(

أيهما أكرب من قيمتني، : 31HZ2 و31HZ1 و31H2 و31H1 من األنواع وساتللح )ب(
 :تعني األوىل بواحدة من الطرائق اآلتية

أي ضغط خبار مادة امللء ( وسةمقيساً يف احلاملانومتري جمموع الضغط  `١`
 ١٠٠اخلاملة األخرى، ناقصاً والضغط اجلزئي للهواء أو الغازات 

؛ حيدد ١,٥س مضروباً يف معامل أمان ٥٥ºيف درجة حرارة ) كيلوباسكال
 على أساس درجة ملء قصوى وفقاً ملا ورد املانومتري اإلمجايلذا الضغط ـه

 س؛١٥º ودرجة حرارة ملء ٤-١-١-٤يف 

س للمادة املطلوب نقلها ٥٠ºدر ضغط البخار يف درجة ـرة قـ م١,٧٥ `٢`
  كيلوباسكال؛١٠٠ كيلوباسكال، ولكن مع ضغط اختبار أدىن ١٠٠اقصاً ن

س للمادة املطلوب نقلها ٥٠º مرة قدر ضغط البخار يف درجة حرارة ١,٥ `٣`
 ١٠٠ كيلوباسكال، ولكن مع حد ضغط اختبار أدىن ١٠٠ناقصاً 

 كيلوباسكال؛

 :وتعني الثانية بالطريقة التالية 

ة املطلوب نقلها، حبد أدىن ضعف الضغط ضعف الضغط االستايت للماد `٤`
 .االستايت للماء

 معايري اجتياز االختبارات ٥-٨-٦-٥-٦

، عند تعريضها 31N و31B و31A و21N و21B و21Aيف حالة احلوسات من األنواع  )أ(
  تسرب؛عدم حدوث): ب(أو ) أ(١-٤-٨-٦-٥-٦لضغط االختبار املبني يف 

، عند تعريضها لضغط االختبار املبني 31N و31B و31Aيف حالة احلوسات من األنواع  )ب(
تشوه دائم جيعل احلاوية غري مأمونة للنقل، عدم حدوث ): ج(١-٤-٨-٦-٥-٦يف 

 تسرب؛وعدم حدوث 
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من  تشوه دائم عدم حدوث:  املركبةوساتيف حالة احلوسات البالستيكية اجلامدة واحل )ج(
 . تسربثوعدم حدو ، غري مأمونة للنقلوسةاحلشأنه أن جيعل 

 اختبار السقوط ٩-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-٩-٦-٥-٦

 . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه ينطبق على مجيع احلوسات،  

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-٩-٦-٥-٦

للمواد القصوى من سعتها   يف املائة٩٥ مبا ال يقل عن سةمتأل احلو:  املعدنيةاتوساحل )أ(
 ترتعو. للسوائل وفقاً للنموذج التصميميها القصوى  من سعتاملائة يف ٩٨الصلبة أو 

 ؛لكفالة عدم تشغيلهاسد فتحاهتا تأجهزة تصريف الضغط، و

 نتظامالقصوى املسموح هبا، مع ااإلمجالية  ةتلالكحىت وسة متأل احل:  املرنةاتسواحل )ب(
 توزيع احلمولة؛

 يف ٩٥مبا ال يقل عن سة ومتأل احل:  املركبة واحلوسات البالستيكية اجلامدةساتاحلو )ج(
لسوائل  من سعتها القصوى ل يف املائة٩٨للمواد الصلبة أو القصوى  سعتها ناملائة م

وميكن إزالة الترتيبات املوضوعة لتصريف الضغط وسدها . التصميميوفقاً للنموذج 
 اختبار احلوسات بعد ختفيض درجة حرارة عينة ى وجير.بإحكام أو جعلها غري شغالة

ويف حالة إعداد عينات االختبار من احلاويات . س أو أقل١٨º-ر وحمتوياهتا إىل االختبا
 سوائل االختبار ىبقتو. ١-٣-٦-٥-٦املركبة هبذه الطريقة، ميكن إلغاء التجهيز املبني يف 

 إذا عديلوميكن إغفال هذا الت.  للتجمدمانعيف احلالة السائلة، وإن اقتضى األمر بإضافة 
ية على درجة كافية من املطيلية ومقاومة الشد يف درجات احلرارة كانت املواد املعن

 املنخفضة؛

 يف املائة ٩٥ مبا ال يقل عن وسةمتأل احل: احلوسات املصنوعة من الكرتون أو اخلشب )د(
 .القصوىمن سعتها 

 طريقة االختبار ٣-٩-٦-٥-٦

 أن تكون  ومستو وأفقي، بطريقة تكفلأملسعلى سطح صلب غري مرن،  سقط احلوسةت 
 متر مكعب أو ٠,٤٥ تبلغ سعتها ختضع احلوسة اليتو.  الوسيطةنقطة الصدمة على أضعف جزء من قاعدة احلاوية

 : على النحو التايلأقل الختبار سقوط

على أضعف أجزائها خبالف جزء قاعدة احلاوية الذي مت اختباره يف : احلوسات املعدنية )أ(
 السقوط األول؛

  على أضعف جوانبها؛:احلوسات املرنة )ب(

:  أو اخلشب أو احلاويات املركبةاحلوسات املصنوعة من البالستيك اجلامد أو الكرتون )ج(
 .على سطح مستو من اجلانب، ومن أعلى وعلى زاوية
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 .سقطة خمتلفة لكل وسة نفسها أو استخدام حوسةكن استخدام احلمي

 ارتفاع السقوط ٤-٩-٦-٥-٦

ائل، إذا أجري االختبار مع املادة الصلبة أو السائلة اليت ستنقل أو يف حالة املواد الصلبة والسو
 : مع مادة أخرى هلا اخلصائص الفيزيائية نفسها بصورة رئيسية

 `١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
  م١,٨  م١,٢  م٠,٨

 :يف حالة السوائل، إذا أجري االختبار مع املاء

 :١,٢للمادة اليت ستنقل  ) d) (ك( تتجاوز الكثافة النسبية  العندما )أ(

 `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
  م١,٢  م٠,٨

، حتسب ارتفاعات السقوط على أساس ١,٢ تتجاوز الكثافة النسبية للمادة املنقولة عندما )ب(
 :ية على النحو التايلللمادة املنقولة مقربة إىل أول عالمة عشر ) d) (ك(الكثافة النسبية 

 `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
 م١,٠×ك   م ٠,٦٧× ك 

 :معايري اجتياز االختبارات ٥-٩-٦-٥-٦

 عدم حدوث فقد يف احملتويات؛: احلوسات املعدنية )أ(

وال يعترب حدوث تسرب طفيف لدى . عدم حدوث فقد يف احملتويات: احلوسات املرنة )ب(
شريطة  واضع اإلغالق أو ثقوب الغرز على سبيل املثال، فشالً للحوسةاالرتطام، من م

 ؛مزيد من التسرب بعد رفع احلاوية عن األرضعدم حدوث 

:  املركبةوساتاحلوسات املصنوعة من البالستيك اجلامد، أو الكرتون أو اخلشب أو احل )ج(
من تطام لدى االرتسّرب طفيف ال يعترب حدوث و. توياتيف احملفقد حدوث عدم 

 .شريطة عدم حدوث مزيد من التسربوسة مواضع اإلغالق فشالً للح

 اختبار التمزق ١٠-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-١٠-٦-٥-٦

 . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه املرنة،  ينطبق على مجيع أنواع احلوسات 

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-١٠-٦-٥-٦

القصوى املسموح هبا، إمجايل كتلتها  سعتها وحىت ن ماملائة يف ٩٥ مبا ال يقل عن وسةاحل ألمت 
 . توزيع احلمولةنتظاممع ا
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 طريقة االختبار ٣-١٠-٦-٥-٦

 مم بسكني خيترق بالكامل جدار ١٠٠بعد وضع احلوسة على األرض، يتم إحداث حّز طوله  
السطح السفلي واملستوى ، يف منتصف املسافة بني وسةمن احملور الرئيسي للح٤٥ºأحد اجلوانب العريضة بزاوية 

إمجايل الكتلة حلمل مضاف موزع توزيعاً منتظماً يعادل ضعف  وبعد ذلك تعرض احلوسة. العلوي للمحتويات
رفع من أعلى للحلوسة املصممة يف حالة ا و. هذه احلمولة ملدة ال تقل عن مخس دقائقتطبقو. القصوى املسموح هبا

 .عد إزالة احلمولة اإلضافية، وتبقى على هذا الوضع مخس دقائق ترفع احلاوية من األرض، ب،أو من اجلانب

 معيار اجتياز االختبار ٤-١٠-٦-٥-٦

 . طوله األصليناملائة م يف ٢٥ال ينتشر القطع ألكثر من  

 اختبار االنقالب ١١-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-١١-٦-٥-٦

 . للنموذج التصميمياًاختباربوصفه ينطبق على مجيع أنواع احلوسات،  

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-١١-٦-٥-٦

القصوى املسموح هبا، إمجايل كتلتها  سعتها وحىت ناملائة م يف ٩٥ احلاوية مبا ال يقل عن ألمت 
 . توزيع احلمولةنتظاممع ا

 طريقة االختبار  ٣-١١-٦-٥-٦

 .ي، مستٍو، أفق أملسقلب احلاوية على أي جزء من سطحها العلوي، فوق سطح صلب، غري مرن،       ت 

 ارتفاع االنقالب ٤-١١-٦-٥-٦

`٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة   `١`جمموعة التعبئة 
  م١,٨  م١,٢  م٠,٨

  اجتياز االختبارمعيار ٥-١١-٦-٥-٦

وإذا حدث تسرب بسيط لدى االرتطام، من مواضع اإلغالق . احملتوياتيف فقد حدوث عدم  
 .رب ذلك فشال للحاوية شريطة عدم حدوث مزيد من التسربعتي الأو ثقوب الغرز على سبيل املثال، ف

  االستقامةاختبار ١٢-٦-٥-٦

 نطاق التطبيق ١-١٢-٦-٥-٦

 .للنموذج التصميمي       اً اختبار  بوصفه  ينطبق على مجيع احلوسات املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانب،                   

 لالختبار إعداد احلوسة ٢-١٢-٦-٥-٦

القصوى املسموح هبا، إمجايل كتلتها  سعتها وحىت ناملائة م يف ٩٥ احلاوية مبا ال يقل عن ألمت 
 .مع انتظام توزيع احلمولة
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 طريقة االختبار ٣-١٢-٦-٥-٦

ثانية إىل وضع قائم بعيداً عن / متر٠,١رفع احلاوية امللقاة على جانبها، بسرعة ال تقل عن ت 
 .اح أربع روافعرافعتني عندما تتأداتني  رافعة أو بواسطة أداةاألرض، بواسطة 

 معيار اجتياز االختبار ٤-١٢-٦-٥-٦

 . رفعها مبا جيعل احلاوية غري مأمونة يف النقل أو املناولةألدواتعدم حدوث تلف للحاوية أو  

 تقرير االختبار ١٣-٦-٥-٦

 : احلوسات بتقرير اختبار يتضمن على األقل البيانات التاليةويزود مستخدم ١-١٣-٦-٥-٦

 تبار وعنوانهاسم مرفق االخ -١
 )حسب االقتضاء(اسم وعنوان مقدم الطلب  -٢
 رقم مسلسل حمدد لتقرير االختبار -٣
 تاريخ تقرير االختبار -٤
  احلوسةصانعاسم  -٥
 ومساكة ووسائل اإلغالق، ومواد الصنع، ،أي األبعاد (وصف النوع التصميمي للحوسة -٦

أو / ورمبا الرسومات و،)ل بالطرقمثل التشكي( مبا يف ذلك طريقة الصنع ،)اجلدار، إخل
 الصور الشمسية

 السعة القصوى -٧
خصائص بيانات االختبار، مثل اللزوجة والكثافة النسبية للسوائل، وحجم اجلسيمات  -٨

 ملواد الصلبةيف حالة ا
 وصف االختبارات ونتائجها -٩
 . مع بيان اسم وصفة املوقّع،التقريرتوقيع  -١٠

 املناسبة لالشتراطات املعدة للنقل قد مت اختبارها وفقاً احلوساتر إقرارات بأن يتضمن التقري ٢-١٣-٦-٥-٦
وتسلم نسخة من التقرير . بطل صحة هذا التقريري وأن استخدام طرائق أو مواد تعبئة أخرى قد ، الفصل هذايف

 .للسلطة املختصة
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 ٦-٦الفصل 

 اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبرية

 عموميات ١-٦-٦

 :ال تنطبق اشتراطات هذا الفصل على ما يلي ١-١-٦-٦

 يروسول؛، مبا يف ذلك رذاذات األ٢عبوات الكبرية لسلع الرتبة ، ما عدا ال٢الرتبة عبوات  -

حتت رقم األمم   املستشفيات  نفايات  العبوات الكبرية ل  ، ما عدا    ٢-٦الرتـبة   عـبوات    -
 ؛٣٢٩١املتحدة 

 .ة اليت حتتوي مواد مشع٧ الرتبة طرود -

تصـنع العـبوات الكبرية وختترب يف إطار برنامج لضمان اجلودة يرضي السلطة املختصة بغية           ٢-١-٦-٦
 .تأمني استيفاء كل عبوة مصنوعة االشتراطات الواردة يف هذا الفصل

أساس لى  ع ٤-٦-٦لعبوات الكبرية الواردة يف     اصة املنطبقة على ا   االشـتراطات اخل  قـوم   ت ٣-١-٦-٦
استخدام عبوات كبرية ذات ي والتقين يسمح متاما ب   تقدم العلم ملراعاة ال و. سـتخدمة حاليا  املالعـبوات الكـبرية     

، ومقبولة من السلطة    كفاءهتامعادلة يف   العبوات   شريطة أن تكون     ،٤-٦-٦يف  ما ورد   مواصـفات ختـتلف ع    
املخالفة بار األخرى   طرائق االخت تقبل  و. ٥-٦-٦املختصـة، وقادرة على أن جتتاز بنجاح االختبارات املبينة يف           

 .يف هذه الالئحة إذا كانت معادلةللطرائق املوصوفة 

 ووصفاً ألنواع ،ن اإلجراءات اليت تتبععمعلومات ها الالحقون لعبوات وموزعوايقدم صانعو  ٤-١-٦-٦
 وأي عناصر أخرى الزمة لضمان أن تكون      ) مبا يف ذلك احلشايا أو الوسائد املطلوبة       (وسـائل اإلغالق  وأبعـاد   

 .، كما هي مقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات األداء املنطبقة يف هذا الفصلطرودال

 أنواع العبوات الكبريةالذي يعني الرمز  ٢-٦-٦

 :يتكون الرمز املستخدم للعبوات الكبرية مما يلي ١-٢-٦-٦

 : مها عربينيرقمني )أ(

 ؛ وامدةاجل للعبوات الكبرية 50  
 ة املرنة؛ للعبوات الكبري51  

وفقا للقائمة املبينة . ، مثل اخلشب، الفوالذ، اخل الصنعشري إىل مادةي التيين كبري حرف )ب(
 .٦-٢-١-٦ يف

أن العبوة الكبرية،   " W"ويعين احلرف   . رمز العبوة الكبرية  " W"جيـوز أن يعقـب احلرف        ٢-٢-٦-٦
 وتعترب ٤-٦-٦ة عن املواصفات الواردة يف وكانت من نفس الطراز املبني يف الرمز، مصنوعة وفق مواصفات خمتلف

 .٣-١-٦-٦معادلة وفقاً لالشتراطات الواردة يف 
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 وضع العالمات ٣-٦-٦

 العالمات األولية ١-٣-٦-٦

لالستخدام وفقاً هلذه الالئحة عالمات دائمة      خمصصة  توضع على كل عبوة كبرية مصنوعة و       
 :ومقروءة بسهولة تبني

 ؛  ات رمز األمم املتحدة للعبو )أ(

يستخدم ميكن أن يف حالة العبوات الكبرية املعدنية اليت ختتم أو حتفر عليها العالمات،  
  بدالً من هذا الرمز؛"UN"احلرفان الكبريان 

للعبوات املرنة الكبرية، " 51 "قمركبرية أو ال جامدة على عبوة الذي يدلّ" 50 "قمالر )ب(
 ؛)ب(١-٤-١-٥-٦قائمة املبينة يف ل وفقاً لاحلرف الذي يبني مادة الصنعيليه 

التعبئة اليت متت املوافقة على نوع التصميم   ) جمموعات( التيين كبري يشري إىل جمموعة حرف )ج(
 :احملدد هلا

 X ٣` و`٢` و`١` جملموعات التعبئة` 
 Y ٣` و`٢` جملموعيت التعبئة` 
 Z فقط؛ `٣` جملموعة التعبئة 

 ؛)آخر رقمني (الصنعشهر وسنة  )د(
العالمة املميزة للمركبات ذات احملرك يف يف شكل الدولة اليت رخصت العالمة؛ رمز   ) ه(

 حركة املرور الدويل؛
 السلطة املختصة؛من قبل  الكبرية ةللعبوخمصصة  أخرى ةعالم وأ الصانعاسم أو رمز  )و(
يف حالة " 0"ويكتب الرقم صفر . اختبار التستيف بالكيلوغرام يف املطبقمل احل )ز(

 ؛رأسياً بتستيفهاالعبوات الكبرية اليت ال يسمح 
 . بالكيلوغراماتا املسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى )ح(

كل عنصر يتم الفصل بوضوح بني و. للترتيب املبني أعاله  املطبقة وفقاً   ة الرئيسية   عناصر العالم تبني  و 
 .التعرف عليهسهل  حىت ي،خبط مائل أو مسافةثال ، على سبيل امل)ح(إىل ) أ(للبنود من يف العالمة املوضوعة وفقا 
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 لعبوات الكبريةلكل فئة من ااشتراطات خاصة  ٤-٦-٦

 رية املعدنيةاشتراطات خاصة للعبوات الكب ١-٤-٦-٦

 50A عبوات فوالذية 
 50B عبوات من األلومنيوم 
 50N  غري الفوالذ أو األلومنيوم(عبوات معدنية( 

نفذ وت. تصـنع العـبوات الكبرية من معدن مناسب قابل للطرق ثبتت قابليته الكاملة للحام              ١-١-٤-٦-٦
 .يف درجات احلرارة املنخفضة عند االقتضاءويؤخذ يف االعتبار التشغيل .  وتكفل أماناً كامالًمبهارةاللحامات 

الذي يتولد ) الكهركيميائي( الغلفاين سبب التأكلتجنب حدوث أي تلف بتـتخذ االحتـياطات ل    ٢-١-٤-٦-٦
 .تلفة معادن خمالمسنتيجة لت

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية املصنوعة من مواد مرنة ٢-٤-٦-٦

 51H عبوات من البالستيك املرن 
 51M ات من الورق عبو 

تصـنع العبوة الكبرية من مواد مناسبة، وتتناسب قوة املادة وبناء العبوات الكبرية املرنة مع                ١-٢-٤-٦-٦
 .واالستخدام املقرر هلاسعتها 

 حمتفظة مبا ال يقل   51Mتظل مجيع املواد املستخدمة يف بناء العبوات الكبرية املرنة من األنواع             ٢-٢-٤-٦-٦
أو أقل،   يف املائة    ٦٧ أصالً على املادة املكيفة لالتزان عند رطوبة نسبية          املقيسةن قوة الشد    م يف املائة    ٨٥عـن   

 . ساعة٢٤وذلك بعد غمرها يف املاء ملدة ال تقل عن 

وتؤمن مجيع .  أو بأية طريقة مناظرة  لصق عمليات الدرز بالثين أو باخلتم احلراري، أو ال        ىجتر ٣-٢-٤-٦-٦
 .أطراف الدرزات املثنّية

 ولالحنالل بسبب األشعة فوق البنفسجية أو للتقادمتكفل العبوات الكبرية املرنة مقاومة كافية  ٤-٢-٤-٦-٦
 .قررالظروف املناخية، أو بسبب املادة اليت حتتويها العبوة، وبذلك تكون مناسبة الستخدامها امل

كون حممية من تأثري األشعة فوق      أن ت لزم  لعبوات الكبرية املرنة البالستيكية اليت ي     يف حالـة ا    ٥-٢-٤-٦-٦
ـ البنف تكون هذه يشترط أن و. بإضافة أسود الكربون أو أصباغ أو مثبطات مناسبة أخرى     وفـر احلماية    جية، ت س

ويف حالة استخدام أسود الكربون، .  العبوة الكبريةمدة استخداماملضافات متوافقة مع احملتويات وتظل فعالة طوال 
واد املستخدمة يف صنع النموذج التصميمي املخترب، ميكن االستغناء عن إعادة االختبار أو أصباغ أو مثبطات غري امل

 .البناءأسود الكربون أو الصبغ أو املثبط ال تؤثر تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية ملادة نسبة إذا كانت 

 أو خلدمة أغراض    تقادمللميكن تشريب مادة صنع العبوة الكبرية مبضافات لتحسني مقاومتها           ٦-٢-٤-٦-٦
 .أخرى، شريطة أال تؤثر هذه املضافات تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادة

 .١:٢ النسبة بني ارتفاعها وعرضها تتجاوزعندما تكون العبوة مملوءة، ال ٧-٢-٤-٦-٦
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  اجلامدةاشتراطات خاصة للعبوات الكبرية البالستيكية ٣-٤-٦-٦

 50H جامدةبوات بالستيكية ع 

تصنع العبوة الكبرية من مادة بالستيكية مناسبة ذات مواصفات معلومة وقوة مناسبة لسعتها              ١-٣-٤-٦-٦
 وللتحلل بسبب املادة اليت حتتويها العبوة، أو األشعة للتقادم ولالحناللوتكون املادة مقاومة . واالستخدام املقرر هلا

وال . ؤخذ يف االعتبار، عند االقتضاء، االستخدام يف درجات احلرارة املنخفضةوي. فوق البنفسجية حسب االقتضاء
 .يشكل أي ختلل للمادة احملتواة خطراً يف ظروف النقل العادية

حيثما يطلب توفري محاية من األشعة فوق البنفسجية، توفر هذه احلماية بإضافة أسود الكربون  ٢-٣-٤-٦-٦
تكون هذه املضافات متوافقة مع احملتويات وتظل فعالة طوال      يشترط أن    و .أو أصـباغ أو مثبطات مناسبة أخرى      

ويف حالة استخدام أسود الكربون أو أصباغ أو مثبطات غري املواد املستخدمة يف             . عمر استخدام العبوة اخلارجية   
لكربون أو الصبغ أسود انسبة صنع النموذج التصميمي املخترب، فإنه ميكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كانت  

 .البناءأو املثبط ال تؤثر تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية ملادة 

 أو خلدمة أغراض    للتقادمميكن تشريب مادة صنع العبوة الكبرية مبضافات لتحسني مقاومتها           ٣-٣-٤-٦-٦
 .يائية للمادةأخرى، شريطة أال تؤثر تلك املضافات تأثرياً سلبياً يف اخلصائص الفيزيائية أو الكيم

 اشتراطات خاصة للعبوات املصنوعة من الكرتون ٤-٤-٦-٦

 50G اجلامدعبوات من الكرتون  

مفرد اجلدار أو متعدد ( وجهني و مصمت أو مموج ذ،ستخدم كرتون قوي ومن نوعية جيدة ي ١-٤-٤-٦-٦
سطح اخلارجي للماء مناسبة وتكون مقاومة ال. واالستخدام املقرر هلاتناسب مع سعة العبوات الكبرية   ي،  )اجلـدر 

 لتعيني  (Cobb) دقيقة بطريقة كوب     ٣٠ على مدى    ى الزيادة يف الوزن، اليت حتدد يف اختبار جير        تجاوزحبيث ال ت  
يشتـرط أن يتميز و. ISO 535:1991  الدويل للتوحيد القياسي انظر املعيار- ٢م/ غـم ١٥٥امتصـاص املـاء،   

وعمل شقوق به حبيث ميكن     كان قطع الكرتون، وثنيه بدون حتزيز،       ويكون باإلم . خبصائص ثين مناسبة  الكرتون  
لصق وي.  حدوث شقوق فيه، أو متزق يف سطحه أو حدوث ثنيات غري مطلوبة            القـيام بعملـية التجمـيع بدون      

 .ألواح التغطيةمع  ا جيدلصقادد أو املموج خالكرتون امل

 مكافئاً  ١٥لي، مبقاومة دنيا للثقب تبلغ      تتمـيز اجلـدران، مبا يف ذلك اجلدار العلوي والسف          ٢-٤-٤-٦-٦
 .ISO 3036:1975  الدويل وفقاً للمعيار(J)ميكانيكياً للحرارة 

شريط، الصق أو ب  تنفذ وصالت الغالف اخلارجي للعبوات الكبرية بتراكب مناسب وتلصق ب          ٣-٤-٤-٦-٦
أو بشريط، بالصق  لصقوصالت بال وحيثما تنفذ ال.كفاءةأو تدرز بدبابيس معدنية أو تثبت بوسيلة أخرى ال تقل 

وختترق الدبابيس املعدنية متاماً مجيع القطع املطلوب تثبيتها، وتشكَّل أو ُتحمى . تستخدم مادة الصقة مقاومة للماء
 . بطانة داخلية أو ختترقهاةحبيث ال تسبب تآكل أي

 ، منصة نقالة قابلة للفك    ة أو أي  متكاملة تشكل جزءاً من عبوة كبرية،     ) طبلية( منصة نقالة    ةتكون أي  ٤-٤-٤-٦-٦
 .ا املسموح هببالكتلة اإلمجالية القصوىمناسبةً للمناولة امليكانيكية عندما تكون العبوة الكبرية ممتلئة متاماً 

تصمم الطبلية أو املنصة النقالة املتكاملة حبيث يتم جتنب ظهور أي بروز لقاعدة العبوة الكبرية  ٥-٤-٤-٦-٦
 .للتلف أثناء املناولةميكن أن يكون عرضة 
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 وحيثما تستخدم   . طبلية قابلة للفصل لضمان الثبات أثناء املناولة والنقل        ةيؤمن تثبيت العبوة على أي     ٦-٤-٤-٦-٦
 .، يكون سطحها األعلى خالياً من أي نتوءات حادة ميكن أن تسبب تلفاً للعبوة الكبريةكطبلية قابلة للف

 على أن  من قبيل الدعائم اخلشبية لزيادة أداء التستيف الرأسي،          جيوز استخدام وسائل تقوية    ٧-٤-٤-٦-٦
 .خارجية عن البطانةتكون هذه الدعائم 

، يكون السطح احلامل على حنو يكفل توزيع         معدة للتستيف   العبوات الكبرية  عـندما تكون   ٨-٤-٤-٦-٦
 .احلمل بطريقة مأمونة

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية اخلشبية ٥-٤-٦-٦

 50C عبوات مصنوعة من اخلشب الطبيعي 
 50D  األبلكاش(عبوات مصنوعة من اخلشب الرقائقي( 
 50F  حبييب (تكوينالمعاد عبوات مصنوعة من خشب( 

 .واالستخدام املقرر هلاتكون قوة املواد املستخدمة وطريقة الصنع مناسبة لسعة العبوات الكبرية  ١-٥-٤-٦-٦

 مستوفياً لدرجة اجلفاف التجارية، وخالياً من العيوب        التجفيفجيد  يكون اخلشب الطبيعي     ٢-٥-٤-٦-٦
ويتكون كل جزء من العبوة الكبرية من قطعة واحدة أو يكون . قوة أي جزء من العبوة الكبرية     من  اليت تقلل بدرجة كبرية     

اللصق من قبيل استخدام    وتعترب األجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع ب          . معادالً لقطعة واحدة  
وصلة لندرمان، أو وصلة احلّز واللسان، أو وصلة التعشيق بالتفريز، أو وصلة تناكبية مع تركيب رباطني معدنيني مموجني                  

 .كفاءةعلى األقل عند كل وصلة، أو عند استخدام طرائق أخرى ال تقل 

.  رقائق على األقل   ٣من  ) بلكاشاأل(تكـون العبوات الكبرية املصنوعة من اخلشب الرقائقي          ٣-٥-٤-٦-٦
وتصـنع الرقائق من قشرة خشبية مشرحة أو منشورة أو مقطعة بآلة دوارة، جيدة التجفيف، ذات درجة جتفيف                 

.  مبادة الصقة مقاومة للماء    املتراصة الرقائق   لصقوت. جتارية وخالية من العيوب اليت تقلل من متانة العبوة الكبرية         
 .يف صنع العبوة الكبرية) األبلكاش(مع اخلشب الرقائقي وجيوز استخدام مواد أخرى 

تصنع العبوات الكبرية اليت يستخدم فيها اخلشب املضغوط من خشب مضغوط مقاوم للماء              ٤-٥-٤-٦-٦
 .من قبيل ألواح اخلشب احلبييب أو املطحون أو نوع مناسب آخر

اف أو يتم جتميعها بوسائل مناسبة       بأركان أو أطر   ؤمنر العبوات الكبرية بإحكام أو ت     تسـمّ  ٥-٥-٤-٦-٦
 .بنفس القدر

 مناسبة للمناولة ك طبلية قابلة للفة طبلية متكاملة تشكل جزءاً من عبوة كبرية أو أيةتكون أي ٦-٥-٤-٦-٦
 .ا هبحبالكتلة اإلمجالية القصوى املسموامليكانيكية يف حالة االمتالء الكامل للعبوة الكبرية 

 حبيث ميكن جتنب ظهور أي بروز لقاعدة العبوة         كتكاملة أو القابلة للف   تصـمم الطبلـية امل     ٧-٥-٤-٦-٦
 .الكبرية ميكن أن يتعرض لتلف أثناء املناولة

وحيثما .  لضمان ثباته أثناء املناولة والنقل     ك طبلية قابلة للف   ة العبوة الكبرية على أي    جسـم  ؤمـن ي ٨-٥-٤-٦-٦
 .ياً من أي نتوءات حادة قد تؤدي إىل تلف العبوة الكبرية، يكون سطحها العلوي خالكتستخدم طبلية قابلة للف
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 على أن جيوز استخدام وسائل تقوية من قبيل الدعائم اخلشبية لزيادة أداء التستيف الرأسي،              ٩-٥-٤-٦-٦
 .بطانةة عن اليتكون هذه الدعائم خارج

ى حنو يكفل توزيع     يكون السطح احلامل عل     معدة للتستيف،  العبوات الكبرية عـندما تكون     ١٠-٥-٤-٦-٦
 .احلمل بطريقة مأمونة

 اختبار العبوات الكبريةتتعلق باشتراطات  ٥-٦-٦

  االختبار وتواترهنطاق انطباق ١-٥-٦-٦

 وفقاً إلجراءات   ٣-٥-٦-٦خيتـرب تصـميم كل عبوة كبرية على النحو املنصوص عليه يف              ١-١-٥-٦-٦
 .تقررها السلطة املختصة

جاح على كل منوذج تصميمي للعبوات الكبرية قبل استخدام هذه           االختـبارات بن   جتـرى  ٢-١-٥-٦-٦
التصميم، واحلجم، واملادة ومسكها، وطريقة الصنع      بيانات  النموذج التصميمي للعبوة الكبرية ب    عني  وي. العـبوات 

وذج ويتضمن أيضاً العبوات الكبرية اليت ال ختتلف عن النم  . والتعبئة، ولكن قد يتضمن خمتلف املعاجلات السطحية      
 .أقلاالمسي  ارتفاعها كونالتصميمي إال يف 

وإلجراء . تكـرر االختـبارات عـلى عينات اإلنتاج على فترات حتددها السلطة املختصة             ٣-١-٥-٦-٦
االختـبارات عـلى العبوات الكبرية املصنوعة من الكرتون، يعترب التحضري يف درجة حرارة البيئة احمليطة معادالً                 

 .٤-٢-٥-٦-٦أحكام الستيفاء 

 .تكرر االختبارات أيضاً بعد كل تعديل يغري التصميم أو املادة أو أسلوب صنع العبوات الكبرية ٤-١-٥-٦-٦

جيـوز للسلطة املختصة أن تسمح بإجراء اختبار اختياري للعبوات الكبرية ال خيتلف إال يف                ٥-١-٥-٦-٦
صغر للعبوات الداخلية، أو العبوات الداخلية جوانب غري هامة عن النموذج املخترب، على سبيل املثال، األحجام األ

 .اليت يكون وزهنا الصايف أقل؛ والعبوات الكبرية اليت تنتج بأبعاد خارجية أصغر قليالً

 )تستكمل فيما بعد( ٦-١-٥-٦-٦

لالطـالع عـلى شروط اجلمع بني عبوات داخلية خمتلفة معا يف عبوة كبرية               :ملحوظة 
 ١-٥-١-١-٤بوات الداخلية، انظر واالختالفات املسموح هبا يف الع

جيـوز للسـلطة املختصـة أن تقتضي يف أي وقت إثبات استيفاء العبوات الكبرية اليت تنتج           ٧-١-٥-٦-٦
 .بالتسلسل اشتراطات اختبارات النموذج التصميمي، عن طريق إجراء اختبارات وفقاً ألحكام هذا القسم

حدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج االختبارات       جيـوز إجـراء عدة اختبارات على عينة وا         ٨-١-٥-٦-٦
 .ومبوافقة السلطة املختصة

 التحضري لالختبار ٢-٥-٦-٦

 للنقل، مبا يف ذلك معّدةكانت كما لو  االختبارات على عبوات كبرية يتم حتضريها      ىجـر ُت ١-٢-٥-٦-٦
من سعتها القصوى    يف املائة    ٩٨ن  ومتأل العبوات الداخلية بنسبة ال تقل ع      . العبوات الداخلية أو السلع املستخدمة    

ويف حالة العبوات الكبرية اليت تكون عبواهتا الداخلية مصممة لنقل          . للمواد الصلبة  يف املائـة     ٩٥للسـوائل أو    



 

-289- 

وجيوز االستعاضة . السوائل واملواد الصلبة، يلزم إجراء اختبار مستقل لكل من احملتويات السائلة والصلبة على حدة
ع املقرر نقلها يف العبوات الكبرية مبادة أخرى أو بسلع أخرى إال إذا لة يف العبوات الداخلية أو السعن املواد احملتوا

نفس هلا   ، يتعني أن تكون   ويف حالة استخدام عبوات داخلية أو سلع أخرى       . كـان ذلك يبطل نتائج االختبارات     
ويسمح باستخدام مضافات مثل أكياس هبا . قرر نقلهاالعبوات الداخلية أو السلع املمثل  ) اخلالكتلة،  (الفيزيائية  اخلصائص  

 . املطلوبة للعبوة، ما دامت توضع بطريقة ال تؤثر يف نتائج االختباراإلمجاليةكريات الرصاص، للحصول على الكتلة 

يف اختبارات السقوط للسوائل، عند استخدام مادة أخرى، تكون كثافتها النسبية ولزوجتها             ٢-٢-٥-٦-٦
 :وميكن استخدام املاء الختبار سقوط السائل بالشروط التالية. ثافة ولزوجة املادة املتوخى نقلهامماثلتني لك

 هي ا، تكون ارتفاعات السقطة كم١,٢عندما ال تتجاوز الكثافة النسبية للمادة املنقولة  )أ(
 ؛٤-٤-٣-٥-٦-٦مبينة يف اجلدول 

، حتسب ارتفاعات السقطة على     ١,٢عـندما تـتجاوز الكثافة النسبية للمادة املنقولة          )ب(
 :للمادة املنقولة مقربة إىل أول رقم عشري كما يلي) ك(أساس الكثافة النسبية 

 `١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
 م١,٥×  ك م١,٠×  ك م٠,٦٧×  ك

عبوات داخلية اليت حتتوي رية  اختبار سقوط للعبوات الكبرية البالستيكية والعبوات الكبىرجي ٣-٢-٥-٦-٦
 وذلك عندما ختفض درجة حرارة عينة       - غـري األكياس املستخدمة لنقل املواد الصلبة أو السلع           -بالسـتيكية   

قابلية وميكن التغاضي عن هذه التهيئة إذا كانت املواد املعنية ذات . س أو دون ذلك١٨º -االختبار وحمتوياهتا إىل 
درجات احلرارة املنخفضة؛ وحيثما يتم حتضري عينة االختبار على هذا النحو، ميكن ني يف ت وقوة شد كافي   للطـرق 

وحتفظ السوائل املختربة يف احلالة السائلة بإضافة مواد مانعة         . ٤-٢-٥-٦-٦االسـتغناء عن التهيئة الواردة يف       
 .للتجمد عند الضرورة

ساعة على األقل يف جو ذي درجة حرارة  ٢٤هتيأ العبوات الكبرية املصنوعة من الكرتون ملدة  ٤-٢-٥-٦-٦
 .وهناك ثالثة خيارات يتم اختيار أحدها. مضبوطة ورطوبة نسبية مضبوطة

 :ا مهواخلياران اآلخران.  يف املائة٢ ± يف املائة ٥٠نسبية س ورطوبة ٢ْ ±٢٣اجلو املفضل هو  
٢ ±٢٠º ٢ ± يف املائة ٦٥س ورطوبة نسبيةº ٢ ±٢٧س؛ أوº يف املائة٢ ±!يف املائة ٦٥س ورطوبة نسبية . 

 وحدود القياس األجلوقد تسبب التقلبات القصرية . من هذه احلدودض القيم ينحصر متوسط  :ملحوظة
 . نتائج االختبار جوهري لتكراريةضراربدون إيف الرطوبة النسبية  يف املائة ٥ ±اختالفات يف القياسات تصل إىل 

 اشتراطات االختبار ٣-٥-٦-٦

 بار الرفع من أسفلاخت ١-٣-٥-٦-٦

  التطبيقنطاق ١-١-٣-٥-٦-٦

، بوصفه اختباراً   أسفلينطـبق عـلى مجيع أنواع العبوات الكبرية املزودة بوسائل رفع من              
 .للنموذج التصميمي
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 حتضري العبوات الكبرية لالختبار ٢-١-٣-٥-٦-٦

، مع توزيع اسموح هب املكتلتها اإلمجالية القصوى   مثل ١,٢٥حتمَّـل العـبوات الكبرية حىت مقدار         
 .احلمولة بانتظام

 طريقة االختبار ٣-١-٣-٥-٦-٦

يف مركز احلمولة وتوزيعها وضوعة  مشوكة مرفاعترفع العبوة الكبرية وترتل مرتني باستخدام  
 املرفاع ملسافة ثالثة أرباع وكةوتدخل ش). ما مل تكن نقط الدخول ثابتة     (يف ثالثـة أرباع طول جانب الدخول        

 .ويكرر االختبار من كل اجتاه ممكن للدخول. خولاجتاه الد

 معايري اجتياز االختبار ٤-١-٣-٥-٦-٦

 .عدم حدوث أي تشوه دائم جيعل العبوة الكبرية غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات 

 اختبار الرفع من أعلى ٢-٣-٥-٦-٦

  التطبيقنطاق ١-٢-٣-٥-٦-٦

رفعها من أعلى وتكون مزودة بوسائل رفع،       توخى  ة اليت ي  ينطبق على أنواع العبوات الكبري     
 .بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي

  الكبرية لالختبارةحتضري العبو ٢-٢-٣-٥-٦-٦

وحتمل العبوة الكبرية   . ااملسموح هب القصوى   ةاإلمجاليكتلتها   الكبرية حىت مثل     ةحتمَّـل العبو   
 .نتظمح هبا، ويوزع احلمل بشكل ماملرنة بستة أمثال كتلتها اإلمجالية املسمو

 طريقة االختبار ٣-٢-٣-٥-٦-٦

 الكبرية بالطريقة املصممة لرفعها حىت ترتفع عن األرض وتبقى يف هذا الوضع ملدة              ةترفع العبو  
 .مخس دقائق

 معايري اجتياز االختبار ٤-٢-٣-٥-٦-٦

 دائم جيعل العبوة    عدم حدوث تشوه  : العـبوات الكبرية املعدنية والبالستيكية اجلامدة      )أ(
الكـبرية، مبا يف ذلك الطبلية القاعدية، إن وجدت، غري مأمونة للنقل، وعدم حدوث              

 فقد يف احملتويات؛
عدم حدوث تلف يف العبوة الكبرية أو وسائل رفعها جيعل          : العـبوات الكـبرية املرنة     )ب(

 .توياتالعبوة الكبرية غري مأمونة للنقل أو املناولة، وعدم حدوث فقد يف احمل

 اختبار التستيف ٣-٣-٥-٦-٦

  التطبيقنطاق ١-٣-٣-٥-٦-٦

ينطـبق عـلى مجـيع أنواع العبوات الكبرية املصممة لتستيفها بعضها فوق بعض، بوصفه اختباراً                 
 .للنموذج التصميمي
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  الكبرية لالختبارةحتضري العبو ٢-٣-٣-٥-٦-٦

 .ا املسموح هبكتلتها اإلمجالية الكبرية حىت ةمتأل العبو 

 طريقة االختبار ٣-٣-٣-٥-٦-٦

ض حلمل اختبار متراكب     مستوية وتعرّ  جامدة الكبرية على قاعدهتا على أرض       ةتوضع العبو  
 ساعة يف حالة العبوات الكبرية ٢٤لفترة ال تقل عن مخس دقائق، وملدة ) ٤-٣-٣-٥-٦-٦انظر (التوزيع نتظم م

 .املصنوعة من اخلشب والكرتون والبالستيك

 حساب محل االختبار املتراكب ٤-٣-٣-٥-٦-٦

ية اإلمجالالكتل  مرة من جمموع ١,٨يكون احلمل الذي يوضع على العبوة الكبرية أكرب مبقدار  
 .رصها فوق العبوة الكبرية أثناء النقلجيوز  لعدد العبوات الكبرية املماثلة اليت ااملسموح هبالقصوى 

 معايري اجتياز االختبار ٥-٣-٣-٥-٦-٦

عدم حدوث تشوه دائم :  العبوات الكبرية، خالف العبوات الكبرية املرنةواعأنمجيع  )أ(
جيعل العبوة الكبرية، مبا يف ذلك الطبلية القاعدية إن وجدت، غري مأمونة للنقل، وعدم 

 حدوث فقد يف احملتويات؛

عدم حدوث تدهور يف جسم العبوة الكبرية جيعلها غري مأمونة :العبوات الكبرية املرنة )ب(
 . حدوث فقد يف احملتوياتوعدملنقل، ل

 اختبار السقوط ٤-٣-٥-٦-٦

  التطبيقنطاق ١-٤-٣-٥-٦-٦

 .ينطبق على مجيع أنواع العبوات الكبرية، بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي 

  الكبرية لالختبارةحتضري العبو ٢-٤-٣-٥-٦-٦

 .١-٢-٥-٦-٦ الكبرية وفقاً ألحكام ةمتأل العبو 

 يقة االختبارطر ٣-٤-٣-٥-٦-٦

، وناعم ومستو وأفقي، حبيث تكون نقطة       ساكن جامد الكبرية فوق سطح     ةيتم إسقاط العبو   
 . الكبرية الذي يعترب األضعفةالصدم على اجلزء من قاعدة العبو

 ارتفاع السقوط ٤-٤-٣-٥-٦-٦

`١`جمموعة التعبئة  `٢`جمموعة التعبئة  `٣`جمموعة التعبئة 
  م١,٨  م١,٢  م٠,٨
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كاسيد  الذاتية التفاعل، واأل   ١-٤، ومواد الشعبة    ١ختتـرب عـبوات نقل مواد وسلع الرتبة          :حوظةمل
 .`٢` ، على مستوى أداء جمموعة التعبئة٢-٥الفوقية العضوية يف الشعبة 

 معايري اجتياز االختبار ٥-٤-٣-٥-٦-٦

ال حيدث  و. ان أثناء النقل   الكبرية ميكن أن يؤثر يف األم      ةال حيـدث أي تلـف يف العبو          ١-٥-٤-٣-٥-٦-٦
 .)السلع( السلعة  الداخلية أو)العبوات(العبوة تسرب للمادة املعبأة من 

 تسرب املواد أو السلع تيح قد ي١ال يسمح حبدوث متزق يف العبوات الكبرية لسلع الرتبة    ٢-٥-٤-٣-٥-٦-٦
 .املتفجرة السائبة من العبوات الكبرية

تبار سقوط لعبوة كبرية، فإن العينة جتتاز االختبار إذا ظلت احملتويات            اخ ىحيـثما جير     ٣-٥-٤-٣-٥-٦-٦
 .مانعة للتنخيلبكاملها حمتجزة حىت إذا مل تعد وسيلة اإلغالق 

 الشهادة وتقرير االختبارإصدار  ٤-٥-٦-٦

تشهد بأن  ) ٣-٦-٦ وفقا ألحكام ( كبرية   ةتصدر شهادة وعالمة لكل منوذج تصميمي لعبو       ١-٤-٥-٦-٦
 .ستويف اشتراطات االختباري، جتهيزاتهج التصميمي، مبا يف ذلك النموذ

 : الكبريةة التقرير ملستخدمي العبوبلغيوضع تقرير عن االختبار يتضمن البيانات التالية على األقل وي ٢-٤-٥-٦-٦

 االختبار؛الذي أجرى رفق املان اسم وعنو -١
 ؛)عند االقتضاء(مقدم الطلب ان اسم وعنو -٢
 تقرير االختبار؛د لتعريف رقم وحي -٣
 تاريخ تقرير االختبار؛ -٤
  الكبرية؛ةصانع العبو -٥
 األبعاد، املواد، وسائل    على سبيل املثال،  ( الكبرية   ةوصـف النموذج التصميمي للعبو     -٦

 للعبوات؛) صور(أو صورة /و) اخل، ةكااإلغالق، السم
 ؛ااملسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى /السعة القصوى -٧
 خصائص احملتويات املختربة، مثل أنواع ووصف العبوات الداخلية أو السلع املستخدمة؛ -٨
 وصف االختبار ونتائجه؛ -٩
 .املوقّعوصفة تقرير االختبار، مع بيان اسم توقيع  -١٠

 للنقل قد مت     معّدة وكأهنا الكبرية اليت مت حتضريها      ةيتضـمن تقريـر االختبار بياناً بأن العبو        ٣-٤-٥-٦-٦
 وبأن استخدام طرائق أو مكونات تعبئة أخرى قد يبطل          ،ختـبارها وفقـاً لألحكـام املناسـبة يف هذا الفصل          ا

 .م نسخة من تقرير االختبار للسلطة املختصةوتسلّ. صالحيتها
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 ٧-٦الفصل 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة
 )ح م ع غ(تعددة العناصر املوحاويات الغاز 

 التطبيق واشتراطات عامة ١-٧-٦

تنطـبق االشتراطات الواردة يف هذا الفصل على الصهاريج النقالة لنقل البضائع اخلطرة املصنفة يف                ١-١-٧-٦
لنقل الغازات غري املربدة من ) ح م ع غ(وعلى احلاويات املتعددة العناصر للغازات     ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢الرتب  

ما مل حيدد خالف ذلك، تستوىف االشتراطات       ووباإلضافة إىل اشتراطات هذا الفصل،      . جبمـيع وسائط النقل    ٢الرتـبة   
أو ، بصيغتها املعدلة، يف أي صهريج نقال متعدد الوسائط          ١٩٧٢ احلاويات لعام    سالمةمـن االتفاقية الدولية ل    نطـبقة   امل

وتنطبق اشتراطات إضافية   . التفاقية يف إطار مصطلحات تلك ا     "حاوية" تعريف   اينطبق عليه حاويـة غاز متعددة العناصر      
 .اليت تستخدم يف البحار) ح م ع غ(أو احلاويات املتعددة العناصر للغازات على الصهاريج النقالة البحرية 

وتبعاً لإلجنازات العلمية والتكنولوجية، قد تعدل االشتراطات التقنية الواردة يف هذا الفصل             ٢-١-٧-٦
ال يقل عما تكفله اشتراطات هذا الفصل فيما ان ر هذه الترتيبات البديلة مستوى أم ويتعني أن توف.بترتيبات بديلة

الصدمات، مقاومة  على  تعددة العناصر   املأو حاوية الغاز     وقدرة الصهريج النقال     ،يتصل بالتوافق مع املواد املنقولة    
ة املعنية الترتيبات البديلة اليت     لنقل الدويل، يتعني أن تقر السلطات املختص      يف حالة ا  و. ريقوظروف التحميل واحل  

 ).ح م ع غ( أو احلاويات املتعددة العناصر للغازات تنطبق على الصهاريج النقالة

 يف )T75 أو  T50، أو   T23 إىل   T1(الصهريج النقال   ملادة ما أحد توجيهات     وعندما ال يعني     ٣-١-٧-٦
وز للسلطة املختصة لبلد املنشأ أن تصدر موافقة ، جي٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل  ١٠العمود  

وتتضمن كحد أدىن املعلومات اليت تقدم عادة يف        ) الشحنة(ة  رسالوترفق املوافقة مبستندات ال   . مؤقـتة على النقل   
وتتخذ السلطة املختصة التدابري املناسبة    . توجـيهات الصـهاريج النقالة والشروط اليت يتعني نقل املادة املعنية هبا           

 .دراج الترتيب املقرر يف قائمة البضائع اخلطرةإل

 ٩ إىل ٣  والرتب١ة اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب ٢-٧-٦

 تعاريف ١-٢-٧-٦

 :ألغراض هذا القسم 

وال يقل  .  ألوعية الضغط  ةمعتمدمدونة  تطلبها  تالضغط الذي يستخدم يف احلسابات اليت       ،  تصـميمي الضـغط   ال
 :الضغط التصميمي عن أعلى قيمة للضغوط التالية

الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو  )أ(
  أوالتفريغ؛

 :جمموع ما يلي )ب(

أو عند أعلى درجة    (،  س٦٥º للمادة عند درجة     )بوحدات بار (الضـغط البخاري املطلق      `١`
  بار؛١مطروحاً منه ) س٦٥ºو تفريغ أو نقل املواد فوق درجة حرارة أثناء ملء أ
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 للهواء أو الغازات األخرى يف الفراغ القمي        )بوحدات بار  (اجلزئيالضـغط   و `٢`
 يسببه ومتدد السائل الذي س٦٥º يمقدراً عند درجة حرارة قصوى للفراغ القم    

ة حرارة  درج = تد (ت د - حارتفـاع يف متوسط درجة حرارة احلمولة مبقدار د        
 ؛)، متوسط درجة احلرارة القصوى للحمولةس٥٠º = ح؛ دس١٥º عادة ،التعبئة

، ولكن ال   ١٢-٢-٢-٧-٦ املبينة يف    االستاتيةضـغط رأسي يقدر على أساس القوى        و `٣`
  أوبار؛ ٠,٣٥يقل عن 

 ؛٦-٢-٥-٢-٤ار مبني يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، الوارد يف بختاثُلثي أدىن ضغط  )ج(

ـ  أما يف  . بيئية ال الظروف للمواد اليت تنقل يف      س٥٠º إىل   س٤٠º -يكون  ،  رة١درجات احلر تصميمي ل ال نطاقال
تقل عن أقصى   الالتصميميةرارة احل فإن درجة ،اليت جتري مناولتها يف درجات حرارة مرتفعةاألخرى ملواد  احالة

 أشد صرامة إذا التصميميةاعى أن تكون درجات احلرارة وتر. درجة حرارة للمادة أثناء التعبئة أو التفريغ أو النقل
 .كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية

 أو ASTM E 112-96ملعيار كما حيدده ا أو أصغر،٦ة يفوالذ يكون حجم حبيباته احلديد، فـوالذ دقيق احلبيبات 
  اجلزء الثالث؛EN 10028-3ف يف كما هو معّر

 وسيلة ختفيف للضغط ال ميكن إعادة إغالقها وتشغل بواسطة احلرارة؛ ،عنصر قابل لالنصهار

اختبار يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال ال              ،  منع التسرب اختبار  
 من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٢٥يقل عن 

 عند قمة وعاء    ةسيعن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية مق       ضغط ال يقل    ،  ضـغط التشغيل األقصى املسموح به     
 :الصهريج يف وضع التشغيل

 أو أو التفريغ؛امللء الضغط املانومتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء  )أ(

 املانومتري الفعال األقصى الذي صمم وعاء الصهريج لتحمله وال يقل عن جمموع الضغط )ب(
 :ما يلي

أو عند أعلى درجة    (،  س٦٥º للمادة عند درجة     ) بار ةبوحد(الضغط البخاري املطلق     `١`
  بار؛١مطروحاً منه ) س٦٥ºحرارة أثناء ملء أو تفريغ أو نقل املواد فوق درجة 

 للهواء أو الغازات األخرى املوجودة يف الفراغ القمي      ) بار ةبوحد(الضـغط اجلزئي     `٢`
 يسببهومتدد السائل الذي    س  ٦٥ºلفراغ القمي   مقـدراً عند درجة حرارة قصوى ل      

 ،درجة حرارة التعبئة = تد (ت د- حط درجة حرارة احلمولة مبقدار دس متويفارتفاع 
 ؛)، متوسط درجة احلرارة القصوى للحمولةس٥٠º = ح؛ دس١٥ºعادة 

  فيه؛ا يرخص بنقلهةلو مح للصهريج النقال وأثقلة الفارغةكتلالحاصل مجع ا، املسموح هب القصوىالكتلة اإلمجالية 

واستطالة دنيا   ٢مم/ نيوتن ٤٤٠إىل   ٢مم/ نيوتن ٣٦٠ ه مقاومة شد دنيا مضمونة تبلغ     ـفوالذ ل ،  فـوالذ طـري   
 ؛٣-٣-٣-٢-٧-٦مضمونة عند االنكسار تتفق مع االشتراطات الواردة يف 
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طرة من وإىل املرافق    صهريج نقال يصمم خصيصاً لالستخدام املتكرر يف نقل البضائع اخل         ،  صـهريج نقال حبري   
مناولتها يف  ري  ويصمم الصهريج النقال البحري ويبىن وفقاً لتوجيهات اعتماد احلاويات اليت جت          . الواقعة يف البحر  

 . البحرية الدوليةنظمة اليت أصدرهتا املMSC/Circ.860البحار املفتوحة املبينة يف الوثيقة 

ويشمل الصهريج النقال وعاء    . ٩ إىل   ٣  والرتب ١ة  مواد الرتب صهريج متعدد الوسائط يستخدم لنقل      ،  صـهريج نقـال   
ويكون الصهريج النقال صاحلاً لتعبئته     .  اهليكلية الالزمة لنقل املواد اخلطرة     تجهيزاتالصـهريج اجملهز مبعدات التشغيل وال     

 رفعه عندما يكون    ويكون مزوداً بوسائل توازن خارج وعاء الصهريج، وميكن       .  اهليكلية جتهيزاتهوتفـريغه بـدون فصل      
مركبة نقل أو سفينة ويكون مزوداً بزحافات ووسائل تثبيت أو ملحقات           سحبه من   ويصـمم بالدرجة األوىل ل    . ممتلـئاً 

وال تعترب الشاحنات الصهرجيية الربية وعربات السكة احلديد الصهرجيية، واخلزانات غري . لتسـهيل املـناولة امليكانيكـية    
  الصهاريج النقالة؛ ضمن تعريفاحلوساتاملعدنية و

 ؛يف املائة ٢٧ واستطالة عند االنكسار تبلغ ٢مم/ نيوتن٣٧٠ فوالذ له مقاومة شد تبلغ ،فوالذ مرجعي

  أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمان والتسخني والتربيد والعزل؛،معدات التشغيل

، مبا يف ذلك    )الصهريج نفسه (ملادة املتوخى نقلها    اجلـزء من الصهريج النقال الذي حيتوي ا       ،  وعـاء الصـهريج   
  اهليكلية اخلارجية؛تجهيزات ولكنه ال يشمل معدات التشغيل أو ال،الفتحات ووسائل إغالقها

 وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛، يكليةاهل التجهيزات

لضغط اهلدرويل ويساوي ما ال يقل    ا وعاء الصهريج أثناء اختبار      أقصى ضغط مانومتري عند قمة    ،  ضغط االختبار 
وحيدد ضغط االختبار األدىن للصهاريج النقالة املخصصة لكل مادة على . مرة من قيمة الضغط التصميمي ١,٥عن 

 .٦-٢-٥-٢-٤حدة يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق الوارد يف 

 اءاالشتراطات العامة للتصميم والبن ٢-٢-٧-٦

 الضغط تعترف هب  ا  ألوعية ةمعتمدمدونة  بىن وفقاً الشتراطات    تصـمم أوعـية الصهاريج وتُ      ١-٢-٢-٧-٦
 املواد من حيث املبدأ املعايري وتستويف. وتصنع أوعية الصهاريج من مواد معدنية مالئمة للتشكيل. السلطة املختصة

 اللحامات مبهارة تنفذو. ادة ثبتت قابليتها للحام متاماًوال تستخدم لصنع األوعية امللحومة إال م. الوطنية أو الدولية
 عمليات الصنع أو املواد ذلك، يلزم إجراء معاجلة حرارية ألوعية الصهاريج            يوعندما تقتض . تكفل أماناً كامالً  ل

 ميميالتصولدى اختيار مادة الصنع، يؤخذ النطاق       . لضمان املتانة الكافية للحام يف املناطق اليت تعرضت للحرارة        
 عن التآكل ومقاومة الناشئلدرجات احلرارة يف االعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتشقق اإلجهادي 

 ،٢مم/ نيوتن ٤٦٠ القيمة املضمونة ملقاومة اخلضوع      زال تتجاو  ،ويف حالة استخدام فوالذ دقيق احلبيبات     . الصدم
وال يستخدم األلومنيوم كمادة .  تبعاً ملواصفات املادة٢مم/يوتن ن٧٢٥والقيمة املضمونة للحد األعلى ملقاومة الشد 

بناء إال إذا كان ذلك مبيناً يف احلكم اخلاص للصهاريج النقالة املنصوص عليه فيما يتعلق باملادة احملددة وفقاً ملا ورد يف العمود                      
ترخيص باستخدام األلومنيوم، يلزم عزله     وعند ال .  أو إذا وافقت السلطة املختصة على ذلك       ، مـن قائمة البضائع اخلطرة     ١١

وتظل .  دقيقة ٣٠لفترة ال تقل عن      ٢م/اطو كيلو ١١٠ملـنع الفقد الكبري يف اخلصائص الفيزيائية عند تعرضه حلمل حراري            
٧٠٠ ويتعني تغليفها مبادة ال تقل درجة انصهارها عن          ،س٦٤٩ºاملـادة العازلة فعالة يف مجيع درجات احلرارة اليت تقل عن            

ºوتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قد ينقل فيها. س.  

 : واملواسري املركبة فيها من مواد تستويف ما يليهيزاهتاتصنع أوعية الصهاريج النقالة وجت ٢-٢-٢-٧-٦
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  نقلها؛ أو توخىاملعمليا غري قابلة للتأثر باملواد أن تكون  )أ(

 بطريقة سليمة أو متت معادلتها )جعل سطحها خامال كيميائيا(ها ختميلأن يكون قد مت  )ب(
 بتفاعل كيميائي؛ أو

ل ملصقة مباشرة على جدار الوعاء أو مربوطة به كّأأن تكون مبطنة مبادة مقاومة للت )ج(
 .بوسيلة مماثلة

 . نقلهاتوخىاملاملواد من مواد ال تتأثر بفعل ) احلشايا(تصنع الوسائد  ٣-٢-٢-٧-٦

يف حالـة تبطني األوعية يلزم أن تكون البطانة مكينة بصورة أساسية املواد املتوخى نقلها، وتكون                 ٤-٢-٢-٧-٦
وتكون . متجانسـة وغري مسامية، وخالية من الثقوب، ومرنة بقدر كاف ومتوافقة مع خصائص التمدد احلراري للوعاء               

وحيثما توجد  .  ومتتد حول واجهة أي حواف ناتئة      بطانـة كـل وعاء وتركيبات الوعاء واألنابيب املركبة فيه متواصلة،          
 .تركيبات خارجية ملحومة يف الصهريج تكون البطانة متواصلة عرب التركيبة وحول واجهة الشفاه اخلارجية

 .يتم حلام الوصالت والدرزات يف البطانة عن طريق صهر املادة أو بوسيلة فعالة مماثلة ٥-٢-٢-٧-٦

 .عادن املختلفة، الذي ميكن أن يؤدي إىل تلف نتيجة لفعل التيار الغلفاينجيب جتنب تالمس امل ٦-٢-٢-٧-٦

 ال يكون هناك تأثري ضار للمواد الداخلة يف صنع الصهريج النقال، مبا يف ذلك أي وسائل أو  ٧-٢-٢-٧-٦
 .أو بطانات أو ملحقات على املواد املتوخى نقلها يف الصهريج النقال) حشايا(وسائد 

 .م الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاعدة مأمونة أثناء النقل ومبلحقات مناسبة للرفع والتثبيتتصم ٨-٢-٢-٧-٦

تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلها واألمحال          ٩-٢-٢-٧-٦
ولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات       االسـتاتية والدينامـية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمنا          

ويوضح التصميم أنه قد أخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال    . الصـهاريج 
 .طوال العمر املتوقع للصهريج النقال

  تؤخذ يف  توخى استخدامها يف البحار كحاويات صهرجيية،     لصـهاريج النقالة امل   يف حالـة ا    ١-٩-٢-٢-٧-٦
 .االعتبار االجهادات الدينامية اليت تفرضها املناولة يف عرض البحر

 حبيث يتحمل دون حدوث تشوه التفريغيصمم وعاء الصهريج املقرر تزويده بوسيلة لتخفيف  ١٠-٢-٢-٧-٦
ويبدأ عمل وسيلة ختفيف الضغط عند     . بار أعلى من الضغط الداخلي     ٠,٢١دائـم ضـغطاً خارجياً ال يقل عن         

بار ما مل يكن الوعاء مصمماً لتحمل ضغط خارجي زائد أعلى، ويف هذه              ٠,٢١) -(ريغ ال يتجاوز    مستوى تف 
وجيوز تصميم  .  ضغط ختفيف التفريغ يف الوسيلة املركبة الضغط التصميمي للتفريغ يف الصهريج           زال يتجاو احلالة  
أثناء النقل من جمموعيت    ا إسالة   دث هل ال حت  لنقل مواد صلبة   إذا كان الوعاء مستخدما      ضغط خارجي أدىن  لوعاء  

ويف هذه احلالة يبدأ عمل وسيلة ختفيف التفريغ عند         . ، بشرط موافقة السلطة املختصة     فقط، الثانية والثالثة التعبئة  
 تركيب وسيلة لتخفيف التفريغ فيه، فإنه يصمم حبيث         توخىأما وعاء الصهريج الذي ال ي     . هـذا الضغط األدىن   

 .بار أعلى من الضغط الداخلي ٠,٤ائم، ضغطاً خارجياً ال يقل عن يتحمل، دون حدوث تشوه د

يتعني أن تكون وسائل ختفيف التفريغ املستخدمة يف الصهاريج النقالة لنقل املواد اليت تستويف        ١١-٢-٢-٧-٦
  تتجاوز ساخنة عند درجة حرارة تساوي أو، مبا يف ذلك املواد اليت تنقل٣لرتبة ل) الوميض(معايري نقطة االشتعال 
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يكون وعاء الصهريج النقال ؛ وكبديل لذلك، املباشر للهب إىل وعاء الصهريجنتقال  اشتعاهلا، مناسبة ملنع االنقطة
 .اللهب إىل داخل الوعاءانتقال  من ئاش ناا داخليا انفجار،ب دون حدوث تسّر،أن يتحملقادراً على 

ظروف التحميل األقصى املسموح به، قادرة على ، يف ثبيتهاتكون الصهاريج النقالة ووسائل ت ١٢-٢-٢-٧-٦
 :امتصاص القوى االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة

 مضروبة )MPGM(ا ى املسموح هبو القصة اإلمجاليِمثلي الكتلةقيمة : رـفَيف اجتاه الّس )أ(
 ؛)١()g(يف التسارع الناتج عن اجلاذبية 

عندما  (اى املسموح هبو القصة اإلمجاليالكتلة: السفرأفقياً بزاوية قائمة على اجتاه و )ب(
 ة اإلمجاليالكتلة قيمة ملثلييكون اجتاه السفر غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية 

 ؛)١()g( مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية )اى املسموح هبوالقص

 مضروبة يف التسارع اهبى املسموح و القصة اإلمجاليالكتلةقيمــة : رأسياً إىل أعلىو )ج(
 ؛)١()g(الناتج عن اجلاذبية 

إمجايل احلمولة، مبا  (اى املسموح هبو القصة اإلمجاليالكتلة قيمة مثال: رأسياً إىل أسفل )د(
 .)١()g(  مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية)يف ذلك تأثري اجلاذبية

 :١٢-٢-٢-٧-٦ قوة من القوى الواردة يف يراعى عامل أمان على النحو التايل حتت كل ١٣-٢-٢-٧-٦

 بالنسبة ١,٥للمعادن اليت تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان  )أ(
 ملقاومة اخلضوع املضمونة؛ أو

 للقيمة املضمونة ١,٥للمعادن اليت ال تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان  )ب(
 .يف املائة ١ حالة أنواع الفوالذ األوستنييت قوة صمود ، ويفيف املائة ٠,٢لقوة الصمود 

تكـون قـيمة مقاومة اخلضوع أو قوة الصمود هي القيمة اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية            ١٤-٢-٢-٧-٦
 الصمود   ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة ملقاومة اخلضوع أو قوة         ،ويف حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت     . لـلمادة 

ويف حالة  . عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة فحص املادة          يف املائة    ١٥وفقـاً ملعايري املادة بنسبة تصل إىل        
 .عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع قيمة مقاومة اخلضوع أو قوة الصمود املستخدمة ملوافقة السلطة املختصة

 تأريض الصهاريج النقالة كهربائياً يف حالة ختصيصها لنقل مواد          يكون باإلمكان يـتعني أن     ١٥-٢-٢-٧-٦
تساوي أو تتجاوز    حرارة   ةدرجساخنة يف   ، مبا يف ذلك املواد اليت تنقل        ٣تسـتويف معايري نقطة االشتعال للرتبة       

 .وتتخذ التدابري اليت تكفل منع حدوث تفريغ كهرستايت خطر. نقطة اشتعاهلا

املبني يف    املنطبق توجيه الصهاريج النقالة  بناء على    ذلك يف حالة مواد معينة       إذا تطلب األمر   ١٦-٢-٢-٧-٦
  أو احلكم اخلاص املتعلق بالصهاريج النقالة،٦-٢-٥-٢-٤يف واملوصوف  ، من قائمة البضائع اخلطرة١٠العمود 

قالة حبماية إضافية، ، تزود الصهاريج الن٣-٥-٢-٤يف ، واملوصوف  من قائمة البضائع اخلطرة١١املبني يف العمود 
رمبـا يف شكل زيادة مساكة وعاء الصهريج أو زيادة ضغط االختبار، وحتدد الزيادة يف مساكة الوعاء أو يف ضغط                    

 .االختبار يف ضوء املخاطر اليت ينطوي عليها نقل املواد املعنية
 ــــــــــــــ

 .٢ث/ م٩,٨١ = (g)ألغراض احلساب تكون قيمة  )١( 
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ـ  ١٧-٢-٢-٧-٦ درجة الساخنة، يتعني أن تكون لـه       مباشرة وعاء لنقل املواد      المسزل احلراري الذي ي   الع
 .س على األقل من درجة احلرارة التصميمية القصوى للصهريج٥٠ºاشتعال أعلى مبقدار حرارة 

 معايري التصميم ٣-٢-٧-٦

بالطريقة الرياضية أو يكون باإلمكان حتليل قوى اإلجهاد يف تصميم وعاء الصهريج     يتعني أن    ١-٣-٢-٧-٦
 .طرائق أخرى تقرها السلطة املختصةببالتجربة باستخدام مقاييس االنفعال باملقاومة أو 

 مثل ١,٥تصـمم أوعـية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار هدرويل ال يقل عن                ٢-٣-٢-٧-٦
من  ١٠ واملبني يف العمود نطبقة املوترد اشتراطات خاصة ملواد معينة يف توجيه الصهاريج النقال. الضغط التصميمي

أو يف احلكم اخلاص املتعلق بالصهريج النقال، املبني يف          ،٦-٢-٥-٢-٤قائمـة البضائع اخلطرة ويرد وصفه يف        
 دنياالسماكة  ويوجه االنتباه إىل اشتراطات ال    . ٣-٥-٢-٤ يف   وصوف وامل قائمة البضائع اخلطرة  من   ١١العمود  

 .١٠-٤-٢-٧-٦ إىل ١-٤-٢-٧-٦ الصهاريج، املبينة يف  هلذه بالنسبةلوعاء الصهريج

قوة صمود (نقطة إجهاد حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة هلا ملعادن اليت يف حالة ا ٣-٣-٢-٧-٦
 األويل ء إجهاد الغشازال يتجاو ،)ألنواع الفوالذ األوستنييت يف املائة ١، عمومـاً، أو قوة صمود       يف املائـة   ٠,٢

، أيهما أقل، ٠,٥٠ )Rm ( تبلغأو مقاومة شد دنيا٠,٧٥ )Re ( تبلغ يف وعاء الصهريج مقاومة إجهاد)Ó سيغما(
 :عند ضغط االختبار، حيث

Re=  أنواع   أو يف حالةيف املائة، ٠,٢مود ص، أو قوة ٢مم/مقاومة اإلجهاد بوحدات نيوتن
 ؛يف املائة ١الفوالذ األوستنييت قوة صمود 

Rm=  ٢مم/وحدات نيوتنأدىن مقاومة شد ب. 

 اليت تستخدم هي القيم الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية            Rm و Reقيم  تكـون    ١-٣-٣-٢-٧-٦
 احملددة وفقاً ملعايري املادة حىت      Rm و Reل    ويف حالة استخدام الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيم الدنيا          . للمادة
قيم  ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع       . لى يف شهادة فحص املادة    عند إثبات قيم أع    يف املائة    ١٥
Re وRmملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها . 

يف بناء أوعية  ٠,٨٥ Re/Rmال يسـمح باسـتخدام أنـواع الفـوالذ اليت تتجاوز فيها النسبة          ٢-٣-٣-٢-٧-٦
 . اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وReوتكون قيم . الصهاريج امللحومة

أنـواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج باستطالة عند االنكسار، بالنسبة   مـيز   تت ٣-٣-٣-٢-٧-٦
 يف املائة ٢٠بيبات وألنواع الفوالذ الدقيق احل يف املائة ١٦  يبلغمع حد أدىن مطلق Rm/000 10املئوية، ال تقل عن 

 األلومنيوم وسبائك األلومنيوم اليت تستخدم يف بناء أوعية الصهاريج باستطالة عند            ميزويت. لألنـواع األخـرى   
 . يف املائة١٢ مع حد أدىن مطلق Rm/000 10االنكسار، بالنسبة املئوية، ال تقل عن 

أللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد      ايف  وألغـراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى         ٤-٣-٣-٢-٧-٦
عينات اختبار ذات مقطع عرضي      وتقاس االستطالة الدائمة عند االنكسار على     .  على اجتاه الدلفنة   )بالعـرض (عموديـاً   

 . مم٥٠قياسي  طول عيار باستخدام مISO 6892:1998  الدويل للتوحيد القياسيمستطيل وفقاً للمعيار
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  جلدار وعاء الصهريجدنياة الالسماك ٤-٢-٧-٦

 : لوعاء الصهريج السماكة األكرب على أساس ما يليدنياكون السماكة الت ١-٤-٢-٧-٦

 ؛١٠-٤-٢-٧-٦ إىل ٢-٤-٢-٧-٦ الواردة يف    شتراطات  دد وفقاً لال  حت  يت ال دنيا السماكة ال   )أ(

ـ  دنـيا السـماكة ال   )ب( ـ   يت ال  يف ذلك    ألوعية الضغط، مبا   للمدونة املعتمدة دد وفقاً   حت
 ؛٣-٢-٧-٦ الواردة يف شتراطاتاال

 من ١٠ واملبني يف العمود يف التوجيه املنطبق على الصهاريج النقالة احملددة   دنياالسـماكة ال  و )ج(
 أو احلكم اخلاص املتعلق بالصهاريج      ،٦-٢-٥-٢-٤يف  وصوف  املقائمـة املواد اخلطرة، و    
 .٣-٥-٢-٤، والوارد يف طرة من قائمة البضائع اخل١١النقالة، املبني يف العمود 

قل مساكة األجزاء االسطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصهاريج اليت ال            تال   ٢-٤-٢-٧-٦
قل توال .  يف املعدن املستخدمة مم من الفوالذ املرجعي أو عن مساكة معادل    ٥ متر، عن    ١,٨٠يـتجاوز قطـرها     

 مم من الفوالذ املرجعي أو ما يعادهلا يف املعدن املستخدم، باستثناء أنه     ٦ عن    متر ١,٨٠مساكة األوعية اليت يتجاوز قطرها      
 دنياميكن تقليل السماكة ال   ` ٣` أو   `٢`يف حالـة األوعية اليت تعبأ باملواد الصلبة املسحوقة أو احلبيبية من جمموعة التعبئة               

 .يف املعدن املستخدم مم من الفوالذ املرجعي أو ما يعادهلا ٥ إىل ما ال يقل عن ةاملطلوب

 دنياعندما يكون وعاء الصهريج مزوداً حبماية إضافية من التلف، ميكن ختفيض مساكة الوعاء ال ٣-٤-٢-٧-٦
 بار، وذلك بدرجة متناسبة مع احلماية املوفرة على         ٢,٦٥يف الصهاريج النقالة اليت تقل ضغوط االختبار فيها عن          

 مم من الفوالذ املرجعي أو ما يعادهلا يف ٣قل السماكة عن  ت على أنه ال .النحو الذي توافق عليه السلطة املختصة     
يتجاوز قطرها  أما أوعية الصهاريج اليت     . م ١,٨٠املعدن املستخدم يف أوعية الصهاريج اليت ال يتجاوز فيها القطر           

 .خدم مم من الفوالذ املرجعي أو ما يعادهلا يف املعدن املست٤ها عن تكاقل مس ت م فإنه ال١,٨٠

ية منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول      سطوانقل مساكة وعاء الصهريج يف األجزاء اال      تال   ٤-٤-٢-٧-٦
 . مم أياً كانت مادة بناء الوعاء٣عن 

 بتوفري محاية هيكلية خارجية     ٣-٤-٢-٧-٦ميكـن توفري احلماية اإلضافية املشار إليها يف          ٥-٤-٢-٧-٦
خارجي مع تثبيت الغالف اخلارجي على الصهريج، أو عمل جدار مزدوج، عامة، من قبيل تلبيس الوعاء بقميص 

 .أو إحاطة الصهريج هبيكل للحماية كامل يتكون من عناصر هيكلية طولية وعرضية

 للفوالذ  ةعادل السماكة احملدد  ت  يتتسـتخدم املعادلـة التالية لتعيني مساكة املعادن األخرى ال          ٦-٤-٢-٧-٦
 :٣-٤-٢-٧-٦املرجعي يف 
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 :حيث

e1 = ؛)مم( يف املعدن املستخدم ة املطلوبةالسماكة املعادل 

eo=   يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق،      ة يف الفوالذ املرجعي، املبين    )مم (دنياالسماكة ال 
أو ،  ٦-٢-٥-٢-٤ واملوصوف يف    ،ة من قائمة البضائع اخلطر    ١٠املبني يف العمود    
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 ، من قائمة البضائع اخلطرة    ١١اخلـاص للصهاريج النقالة، املبني يف العمود        يف احلكـم    
 ؛٣-٥-٢-٤واملوصوف يف 

Rm1=   ؛)٣-٣-٢-٧-٦انظر ( للمعدن املستخدم )٢مم/نيوتن(مقاومة الشد الدنيا املضمونة 

 A1=         خدم وفقاً   للمعدن املست  )نسبة مئوية (االسـتطالة الدنـيا املضمونة عند االنكسار
 .للمعايري الوطنية أو الدولية

  مم،٨ ا مقدارهدنيا، مساكة ٦-٢-٥-٢-٤عندما حيدد يف توجيه الصهاريج النقالة املنطبق يف  ٧-٤-٢-٧-٦
ويف حالة  .  م ١,٨٠ مبنية على خصائص الفوالذ املرجعي وعلى قطر وعاء          السماكات أن هذه    راعى مم، ي  ١٠أو  

عني ت م، ١,٨٠ أو عندما يكون قطر الوعاء أكرب من )١-٢-٧-٦انظر ( الطري استخدام معدن آخر غري الفوالذ  
 :السماكة باستخدام املعادلة التالية
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 :حيث

e1 = ؛)مم( يف املعدن املستخدم ة املطلوبةالسماكة املعادل 

eo=   يج النقالة املنطبق، ، املبني يف توجيه الصهار)مم(احلد األدىن لسماكة الفوالذ املرجعي
أو ، ٦-٢-٥-٢-٤ يف واملوصوف ، من قائمة البضائع اخلطرة١٠ يف العمود املوضح

 ، من قائمة البضائع اخلطرة    ١١اخلـاص للصـهريج النقال، املبني يف العمود         يف احلكـم    
 ؛٣-٥-٢-٤واملوصوف يف 

d1=   م؛ ١,٨٠، ولكن ليس أقل من )م(قطر وعاء الصهريج 

Rm1 = ؛)٣-٣-٢-٧-٦انظر ( للمعدن املستخدم )٢مم/نيوتن( الدنيا املضمونة مقاومة الشد 

A1=         عند االنكسار للمعدن املستخدم وفقاً   )نسبة مئوية (االسـتطالة الدنـيا املضـمونة 
 .للمعايري الوطنية أو الدولية

 ٣-٤-٢-٧-٦ و ٢-٤-٢-٧-٦م املبينة يف    ـقـل مساكـة اجلدار بأي حال عن القي        تال   ٨-٤-٢-٧-٦
 إىل ٢-٤-٢-٧-٦و املبني يف ــى النحــ جلميع أجزاء وعاء الصهريج علدنياكون السماكة التو. ٤-٤-٢-٧-٦و
 . ألي مساح للتآكلة السماكة غري شاملهكون هذتو. ٤-٤-٢-٧-٦

، ال يلزم إجراء حساب باستخدام      )١-٢-٧-٦انظر  (لفوالذ الطري   ايف حالـة اسـتخدام       ٩-٤-٢-٧-٦
 .٦-٤-٢-٧-٦املعادلة املبينة يف 

يف مساكة اللوح عند اتصال األطراف باجلزء االسطواين من مفاجئ  هناك اختالف  نال يكـو   ١٠-٤-٢-٧-٦
 .وعاء الصهريج



 

-301- 

 التشغيلمعدات  ٥-٢-٧-٦

.  التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو التلف أثناء املناولة والنقل            معـدات ترتـب    ١-٥-٢-٧-٦
  والوعاء باحلركة النسبية بني اجملموعات الفرعية، تثبت املعدات حبيث           وعـندما يسمح الربط بني هيكل احلماية      

جتاويف ( تركيبات التفريغ اخلارجية     ىمحتو. كة دون احتمال حدوث تلف ألجزاء التشغيل      رتسمح مبثل هذه احل   
سبيل على ( والصمام احلابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية            )األنابيـب، وسائل اإلغالق   

مبا يف ذلك الشفاه أو السدادات      (يكون باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريغ       و. )املـثال استخدام قطاعات قص    
 . وأي أغطية واقية ضد فتحها دون قصد)امللولبة

تركب على مجيع فتحات وعاء الصهريج املخصصة مللء أو تفريغ الصهريج النقال صمامات حابسة             ٢-٥-٢-٧-٦
 أما الفتحات األخرى، باستثناء الفتحات املؤدية إىل وسائل ختفيف الضغط أو            .در اإلمكان عملياً من الوعاء    يدوية قريبة بق  

 .التنفيس، فتزود إما بصمام حابس أو بوسائل أخرى لإليقاف تكون قريبة بقدر اإلمكان عملياً من الوعاء

خرى ذات حجم مناسب للتمكني من تزود مجيع الصهاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات فحص أ  ٣-٥-٢-٧-٦
ويتعني أن تكون هناك فتحة دخول أو       . إجراء فحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الصيانة واإلصالح داخل الصهريج         

 .فتحات فحص لكل حجرة يف حالة الصهاريج النقالة املتعددة احلجرات

حالة الصهاريج النقالة املعزولة، حتاط       يفو. جتمـع التركيـبات اخلارجية معاً بقدر اإلمكان عملياً         ٤-٥-٢-٧-٦
 . مالئمةالتركيبات القمية حبوض لتجميع السوائل املنسكبة مزود بوسائل تصريف

 .لصهريج النقال وظيفة كل منهااتوضح على مجيع التوصيالت املركبة على  ٥-٥-٢-٧-٦

 مقدر ال يقل عن     كل صمام حابس أو أية وسيلة أخرى لإليقاف لتحمل ضغط         يبىن  صمم و ي ٦-٥-٢-٧-٦
ويكون قفل  . ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل             

وتصمم مجيع الصمامات  . مجـيع الصـمامات احلابسة امللولبة بلف عجلة اإلدارة يف اجتاه حركة عقارب الساعة             
 .احلابسة حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد

والذ قابل للتآكل وغري    ف من   ،ال تصـنع أي أجـزاء متحركة، مثل األغطية ووسائل اإلغالق، اخل            ٧-٥-٢-٧-٦
حممـي، عندما يكون هناك احتمال أن تتالمس تالمساً احتكاكياً أو قدحياً مع صهاريج نقالة  لنقل مواد تستويف معايري                    

 .رارة اليت تنقل يف درجة حرارة أعلى من نقطة اشتعاهلا، مبا يف ذلك املواد املرتفعة درجة احل٣نقطة االشتعال للرتبة 

تصمم وتبىن وتركب التوصيالت األنبوبية حبيث ميكن جتنب خطر تلفها بسبب التمدد واالنكماش              ٨-٥-٢-٧-٦
. وتكون مجيع التوصيالت األنبوبية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة        . احلـراريني، والصـدمات امليكانيكية واالهتزازات     

 .خدم وصالت األنابيب امللحومة حيثما أمكنوتست

وال .  حلاماً معدنياً قوياً بنفس القدر     تلحمتـلحم بالنحاس الوصالت يف األنابيب النحاسية أو          ٩-٥-٢-٧-٦
 متانة األنابيب كما قد حيدث عند  منوال تقلل الوصالت. س٥٢٥ºتقـل درجة انصهار مواد اللحام بالنحاس عن     

 .قطع سن اللوالب

ال يقـل ضغط االنفجار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن أربعة أمثال               ١٠-٥-٢-٧-٦
ه الصهريج أثناء   ـضغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض ل              

 .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(اخلدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى 
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 .تستخدم املعادن الطروقة يف بناء الصمامات وامللحقات ١١-٥-٢-٧-٦

يصمم نظام التسخني أو يراقب حبيث ال ميكن ملادة ما أن تصل إىل درجة حرارة يتجاوز فيها  ١٢-٥-٢-٧-٦
 ).مثل التحلل احلراري اخلطر(ضغط الصهريج ضغط التشغيل األقصى املسموح به أو تسبب أخطاراً أخرى 

ـ    ١٣-٥-٢-٧-٦ ام التسخني أو يراقب حبيث ال توفر الطاقة لعناصر التسخني الداخلية إال إذا كانت              يصـمم نظ
وال جيوز بأي حال أن تتجاوز درجة حرارة سطح عناصر التسخني ملعدات التسخني الداخلية أو درجة                . مغمورة متاماً 

 ).بدرجات س(ة املنقولة  درجة حرارة اشتعال املادن يف املائة م٨٠حرارة الغالف لعناصر التسخني اخلارجية 

إذا ركـب نظام تدفئة كهربائي داخل الصهريج يزود بقاطع تيار بالتسرب األرضي ال يقل عن                 ١٤-٥-٢-٧-٦
 . ملي أمبري١٠٠

ال تكون خلزائن التحويل الكهربائي املركبة يف الصهاريج أية صلة مباشرة بداخل الصهريج، وتوفر  ١٥-٥-٢-٧-٦
 .IEC 529 أو IEC 144 وفقاً ل  IP56ز محاية ال تقل عما يعادل طرا

 فتحات القاع ٦-٢-٧-٦

وعندما يبني توجيه الصهاريج    . ال تـنقل مواد معينة يف صهاريج نقالة هبا فتحات يف القاع            ١-٦-٢-٧-٦
 أن فتحات القاع    ٦-٢-٥-٢-٤ من قائمة البضائع اخلطرة والوارد يف        ١٠الـنقالة املنطـبق واملبني يف العمود        

تكون هناك فتحات حتت مستوى السائل يف وعاء الصهريج عند ملئه إىل أقصى حد ملء مسموح  ه الحمظورة، فإن
 .وعند إغالق فتحة موجودة يتم ذلك بلحام قرص واحد بوعاء الصهريج داخلياً وخارجياً. به

بلة للتبلر  تزود خمارج التفريغ من القاع يف الصهاريج النقالة اليت حتمل مواد معينة صلبة أو قا               ٢-٦-٢-٧-٦
وخيضع تصميم هذا التجهيز    . أو شديدة اللزوجة مبا ال يقل عن وسيلتني لإليقاف مركبتني على التوايل ومستقلتني            

 :ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها ويتضمن ما يلي

 وعاء الصهريج؛من صمام حابس خارجي مركب أقرب ما ميكن عملياً  )أ(

 حمكمة للسوائل يف طرف ماسورة التفريغ، ميكن أن تكون شفة سيلة إغالقوو )ب(
 .مسدودة مربوطة مبسامري أو سدادة ملولبة

بثالث وسائل إيقاف   ،  ٢-٦-٢-٧-٦يـزود كـل خمرج تفريغ قاعي، باستثناء ما نص عليه يف              ٣-٦-٢-٧-٦
 :ة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلهاوخيضع تصميم هذا التجهيز ملوافقة السلط. مركبة على التوايل ومستقلة فيما بينها

صمام حابس داخلي يغلق ذاتياً، أي صمام حابس داخل وعاء الصهريج أو داخل شفة  )أ(
 :ملحومة أو شفة تستخدم لوصلها حبيث

تصمم وسائل التحكم لتشغيل الصمام ملنع أي فتح غري مقصود بفعل الصدم أو              `١`
 تصرف عارض؛

  أعلى أو من أسفل؛ تشغيل الصمام منوميكن `٢`

  من األرض؛)مفتوحاً أو مغلقاً(إذا أمكن، جيوز التحقق من وضع الصمام و `٣`
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 لتر، ميكن إغالق الصمام     ١ ٠٠٠ سعتها   تتجاوزباسـتثناء الصهاريج النقالة اليت ال       و `٤`
 من موقع على الصهريج النقال يسهل الوصول إليه يكون بعيداً عن الصمام نفسه؛

م صـاحلاً للعمل يف حالة تلف الوسيلة اخلارجية للتحكم يف تشغيل            يظـل الصـما   و `٥`
 الصمام؛

 وعاء الصهريج؛من صمام حابس خارجي مركب أقرب ما ميكن عملياً  )ب(

 للسوائل يف طرف ماسورة التفريغ، ميكن أن يكون شفة مسدودة وسيلة إغالق حمكمة )ج(
 .مربوطة مبسامري أو سدادة ملولبة

 وعاء الصهريج املبطن، ميكن االستعاضة عن الصمام احلابس الداخلي املنصوص عليه            يف حالة  ٤-٦-٢-٧-٦
ويستويف الصانع اشتراطات السلطة املختصة أو اهليئة .  بصـمام حـابس خـارجي إضايف    )أ(٣-٦-٢-٧-٦يف  

 .املرخصة من قبلها

 جتهيزات األمان ٧-٢-٧-٦

وتصمم مجيع وسائل . لى األقل لتخفيف الضغطتزود مجيع الصهاريج النقالة بوسيلة واحدة ع ١-٧-٢-٧-٦
 . وتوضع عليها العالمات بطريقة تستويف اشتراطات السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها وتبىناألمان

 وسائل ختفيف الضغط ٨-٢-٧-٦

 لتر وكل حجرة مستقلة من حجرات الصهريج   ١ ٩٠٠يزود كل صهريج نقال ال تقل سعته عن          ١-٨-٢-٧-٦
قابل  ( قال ذات سعة مماثلة، بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط من النوع احململ بنابض ورمبا يزود أيضاً بقرص قصم                 الن

 ٣-٨-٢-٧-٦ أو عنصر قابل لالنصهار بالتوازي مــع الوسائل احململة بنابض إال إذا كانت حمظورة مبوجب                )للكسر
وتكون وسائل ختفيف الضغط ذات سعة كافية ملنع        . ٦-٢-٥-٢-٤يف توجـيه الصهاريج النقالة املنطبق، الوارد يف         

 .متزق وعاء الصهريج بسبب زيادة الضغط أو الفراغ، الناتج من امللء أو التفريغ أو من تسخني احملتويات

تصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب السائل، أو تكّون                ٢-٨-٢-٧-٦
 .أي ضغط زائد خطر

إذا تطلب األمر ذلك يف حالة مواد معينة بناء على توجيه الصهاريج النقالة املنطبق، املبني يف                 ٣-٨-٢-٧-٦
، يتعني أن ختضع وسيلة ختفيف الضغط يف       ٦-٢-٥-٢-٤ من قائمة البضائع اخلطرة واملوصوف يف        ١٠العمـود   

ة املخصصة له مزوداً بوسيلة   وما مل يكن الصهريج النقال يف اخلدم.الصـهريج الـنقال ملوافقة السلطة املختصة  
قابال (لتخفـيف الضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع احلمولة، فإنه يتعني أن تتضمن وسيلة األمان قرصاً قصماً                  

ويف حالة إدخال قرص قصم على التوايل مع وسيلة ختفيف          . يسبق وسيلة لتخفيف الضغط حمملة بنابض     ) للكسر
بني القرص القصم ووسيلة ختفيف الضغط مبانومتر لقياس الضغط أو مؤشر        الضغط املطلوبة، يزود احليز الذي يقع       

.  الذي ميكن أن يسبب قصور نظام ختفيف الضغط      ،التسريبالثقب أو   مناسـب لكشـف انكسار القرص، أو        دليـلي   
 .خفيفعلى ضغط بدء التفريغ الذي تتميز به وسيلة الت  يف املائة١٠وينكسر القرص القصم عند ضغط امسي يزيد بنسبة 

 لتر بوسيلة لتخفيف الضغط ميكن أن تكون ١ ٩٠٠يـزود كل صهريج نقال تقل سعته عن    ٤-٨-٢-٧-٦
ويف حالة عدم استخدام وسيلة ختفيف      . ١-١١-٢-٧-٦قرصـاً قصماً إذا كان هذا القرص يستويف اشتراطات          

 .للضغط حمملة بنابض، يضبط القرص القصم ليتكسر عند ضغط امسي مساٍو لضغط االختبار
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عـندما يكون وعاء الصهريج جمهزاً لتصريف الضغط، يزود خط الدخول بوسيلة لتخفيف              ٥-٨-٢-٧-٦
الضغط مضبوطة للعمل عند ضغط ال يتجاوز ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج، ويركب صمام 

 .حابس أقرب ما ميكن عملياً من وعاء الصهريج

 ضبط وسائل ختفيف الضغط ٩-٢-٧-٦

 احلرارة، نظراً  درجةيراعى أال تشتغل وسائل ختفيف الضغط إال يف ظروف االرتفاع الزائد يف ١-٩-٢-٧-٦
 .)٢-١٢-٢-٧-٦انظر (عدم تعريض وعاء الصهريج لتقلبات مفرطة يف الضغط أثناء ظروف النقل العادية لوجوب 

ساوي مخسة أسداس   تضبط وسيلة ختفيف الضغط املطلوبة لتبدأ التصريف عند ضغط امسي ي           ٢-٩-٢-٧-٦
 ثلثي ضغط االختبار ناملائة م يف ١١٠ بار و٤,٥ضغط االختبار ألوعية الصهاريج اليت ال يتجاوز ضغط اختبارها 

 ١٠وبعد التصريف تغلق الوسيلة عند ضغط ال يتجاوز         .  بار ٤,٥ألوعية الصهاريج اليت يتجاوز ضغط اختبارها       
وال مينع هذا   . وتظل الوسيلة مغلقة عند مجيع الضغوط األدىن      . يف املائـة دون الضغط الذي يبدأ عنده التصريف        

 . معاًالتفريغ أو وسيلة لتخفيف الضغط ووسيلة لتخفيف التفريغالشرط استخدام وسائل لتخفيف 

  القابلة لالنصهارالعناصر ١٠-٢-٧-٦

أال يتجاوز س شريطة ١٤٩ºوس ١١٠º  القابلة لالنصهار عند درجة حرارة بنيالعناصرتعمل  ١-١٠-٢-٧-٦
 يف قمة الوعاء على أن العناصروتوضع هذه .  ضغط االختبارالعنصرالضغط يف وعاء الصهريج عند درجة انصهار 

 القابلة  العناصروال تستخدم   . تكـون مداخـلها يف حيز البخار وال تكون بأي حال حممية من احلرارة اخلارجية              
 القابلة لالنصهار اليت    العناصروتصمم  .  بار ٢,٦٥بارها  لالنصـهار عـلى الصهاريج النقالة اليت يتجاوز ضغط اخت         

تسـتخدم على الصهاريج النقالة لنقل مواد ذات درجة حرارة عالية حبيث تعمل عند درجة حرارة أعلى من أقصى                   
 .درجة حرارة حتدث أثناء النقل وختضع ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها

 مةاألقراص القص  ١١-٢-٧-٦

 تضبط األقراص القصمة لكي تتمزق عند ضغط امسي ٣-٨-٢-٧-٦باستثناء ما هو حمدد يف  ١-١١-٢-٧-٦
يف  ويوىل اهتمام خاص لالشتراطات الواردة. يساوي ضغط االختبار خالل كامل النطاق املصمم لدرجات احلرارة

 . يف حالة استخدام األقراص القصمة٣-٨-٢-٧-٦ و١-٥-٢-٧-٦

 . هذه األقراص مناسبة لضغوط التفريغ اليت قد حتدث يف الصهريج النقالتكون ٢-١١-٢-٧-٦

  وسائل ختفيف الضغطمعدل التصريف يف ١٢-٢-٧-٦

 يف وسيلة ختفيف الضغط احململة بنابض صريفيكـون احلد األدىن ملساحة املقطع العرضي للت        ١-١٢-٢-٧-٦
 يف وسائل   صريفقل مساحة املقطع العرضي للت    وال ت .  مم ٣١,٧٥ معادالً لفتحة قطرها     ١-٨-٢-٧-٦املبينة يف 
 .٢ مم٢٨٤، يف حالة استخدامها، عن التفريغختفيف 

 عندما  تصريف اخنفاض الت  مع مراعاة (الضغط   التصريف اجملمع لوسائل ختفيف      معدلكـون   ي ٢-١٢-٢-٧-٦
ما تزود وسائل   يكـون الصهريج النقال مزوداً بأقراص قصمة تسبق وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض أو عند              

يف حالة اإلحاطة الكاملة للصهريج النقال بالنريان       ) ختفـيف الضغط احململة بنابض بأداة حتول دون مرور اللهب         
 يف املائة فوق ضغط بدء التصريف الذي تتميز به وسيلة حتديد            ٢٠كافـية لوقف الضغط يف وعاء الصهريج عند         

الكامل املطلوب  معدل التصريف   لطوارئ من أجل بلوغ     وميكن استخدام وسائل لتخفيف الضغط عند ا      . الضغط
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مكونات أقراص قصمة أو بنابض، أو مكونات قابلة لالنصهار أو حمملة وسائل هذه ال وميكن أن تكون    . للتخفيف
مجايل لوسائل التخفيف   إلاالتصريف   معدلوميكن حتديد   .  والقرص القصم  املكون القابل لالنصهار  تولـيفة مـن     
 .٣-٢-١٢-٢-٧-٦ أو اجلدول الوارد يف ١-٢-١٢-٢-٧-٦ة الواردة يف باستخدام املعادل

 ذيمجايل املطلوب لوسائل التخفيف ال    إلامعدل التصريف   تستخدم املعادلة التالية لتعيني        ١-٢-١٢-٢-٧-٦
 :املفردة جلميع الوسائل املستخدمةمعدالت التصريف  جمموع ميثل

M

ZT

LC

FA
Q

82.0

4.12= 

 حيث

Q=    يف  )ثانية/٣م(ىن املطلوب ملعدل تصريف اهلواء باألمتار املكعبة يف الثانية          احلـد األد 
 ؛) كلفن٢٧٣( بار ودرجة حرارة صفر سلسيوس ١ضغط : الظروف القياسية

F=  معامل العزل احلراري وقيمته كما يلي: 
1 = F ؛ألوعية الصهاريج غري املعزولة 

U(649-t)/13.6 = Fلألوعية املعزولة  

 :حيث ٠,٢٥ي حال أقل من ولكن ليس بأ

U=  ٣٨ عند١-كلفن ٢-م/املوصلية احلرارية للمادة العازلة، بوحدات كيلوواتºس 
t=        درجـة احلرارة الفعلية للمادة أثناء امللء) º؛ وعندما تكون هذه    )س

 :سt١٥º  =  الدرجة غري معروفة لتكن 

شريطة أن يكون    املبينة أعاله ألوعية الصهاريج املعزولة       Fوميكـن استخدام قيمة     
 ؛٤-٢-١٢-٢-٧-٦العزل مستوفياً لالشتراطات املبينة يف 

A=  ؛املساحة اخلارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار املربعة 
Z=     ذا املعامل غري معروف، لتكنهعندما يكون ( الغازي يف حالة التراكم  االنضغاطمعـامل 

= Z؛)١,٠ 
T=        س(درجـة احلرارة املطلقة بالكلفنº + فوق مستوى وسائل ختفيف الضغط يف       )٢٧٣ 

 حالة التراكم؛
L=  كغم يف حالة التراكم؛/احلرارة الكامنة لتبخري السائل بوحدات كيلوجول 

M=  الوزن اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 
C=   ثابت يشتق من إحدى املعادالت التالية كدالة للنسبةkالنوعيةة للحرار : 

v

p

C

C
k = 

 :حيث

Cp = احلرارة النوعية عند ضغط ثابت؛ 
Cv = احلرارة النوعية عند حجم ثابت. 
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 ٢,٧١٨٣الثابت الرياضي  = eحيث 

 : أيضاً من اجلدول التايلCوميكن أخذ قيمة  

C k C K C K 

١,٠٠ ٠,٦٠٧ ١,٢٦ ٠,٦٦٠ ١,٥٢ ٠,٧٠٤ 
١,٠٢ ٠,٦١١ ١,٢٨ ٠,٦٦٤ ١,٥٤ ٠,٧٠٧ 
١,٠٤ ٠,٦١٥ ١,٣٠ ٠,٦٦٧ ١,٥٦ ٠,٧١٠ 
١,٠٦ ٠,٦٢٠ ١,٣٢ ٠,٦٧١ ١,٥٨ ٠,٧١٣ 
١,٠٨ ٠,٦٢٤ ١,٣٤ ٠,٦٧٤ ١,٦٠ ٠,٧١٦ 
١,١٠ ٠,٦٢٨ ١,٣٦ ٠,٦٧٨ ١,٦٢ ٠,٧١٩ 
١,١٢ ٠,٦٣٣ ١,٣٨ ٠,٦٨١ ١,٦٤ ٠,٧٢٢ 
١,١٤ ٠,٦٣٧ ١,٤٠ ٠,٦٨٥ ١,٦٦ ٠,٧٢٥ 
١,١٦ ٠,٦٤١ ١,٤٢ ٠,٦٨٨ ١,٦٨ ٠,٧٢٨ 
١,١٨ ٠,٦٤٥ ١,٤٤ ٠,٦٩١ ١,٧٠ ٠,٧٣١ 
١,٢٠ ٠,٦٤٩ ١,٤٦ ٠,٦٩٥ ٢,٠٠ ٠,٧٧٠ 
١,٢٢ ٠,٦٥٢ ١,٤٨ ٠,٦٩٨ ٢,٢٠ ٠,٧٩٣ 

  ١,٢٤ ٠,٦٥٦ ١,٥٠ ٠,٧٠١ 

 وسائل التخفيف يف أوعية     معدل تصريف دد  حيوكبديل للمعادلة املبينة أعاله، ميكن أن        ٢-٢-١٢-٢-٧-٦
 ١ = Fويفترض هذا اجلدول قيمة عزل      . ٣-٢-١٢-٢-٧-٦الصهاريج لنقل السوائل وفقاً للجدول الوارد يف        

 :هذا اجلدولوفيما يلي قيم أخرى مستخدمة يف حتديد . وتضبط تبعاً لذلك عندما يكون وعاء الصهريج معزوالً

M=  ٨٦,٧ 
L=  كغم/ كيلوجول٣٣٤,٩٤ 
Z=  ١ 
T=  كلفن٣٩٤  
C=  ٠,٦٠٧ 

، باألمتار املكعبة من اهلواء يف الثانية عند Qيف حاالت الطوارئ،  التفريغ املطلوبة عةرس ٣-٢-١٢-٢-٧-٦
 )كلفن ٢٧٣(س º بار ودرجة حرارة صفر١ضغط 
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Q 

) من اهلواء يف الثانية٣م(
A 

 )٢م (ةاملساحة املعرض
Q 

 )من اهلواء يف الثانية ٣م(
A 

 )٢م (املساحة املعرضة
٢ ٠,٢٣٠ ٣٧,٥ ٢,٥٣٩ 
٣ ٠,٣٢٠ ٤٠ ٢,٦٧٧ 
٤ ٠,٤٠٥ ٤٢,٥ ٢,٨١٤ 
٥ ٠,٤٨٧ ٤٥ ٢,٩٤٩ 
٦ ٠,٥٦٥ ٤٧,٥ ٣,٠٨٢ 
٧ ٠,٦٤١ ٥٠ ٣,٢١٥ 
٨ ٠,٧١٥ ٥٢,٥ ٣,٣٤٦ 
٩ ٠,٧٨٨ ٥٥ ٣,٤٧٦ 
١٠ ٠,٨٥٩ ٥٧,٥ ٣,٦٠٥ 
١٢ ٠,٩٩٨ ٦٠ ٣,٧٣٣ 
١٤ ١,١٣٢ ٦٢,٥ ٣,٨٦٠ 
١٦ ١,٢٦٣ ٦٥ ٣,٩٨٧ 
١٨ ١,٣٩١ ٦٧,٥ ٤,١١٢ 
٢٠ ١,٥١٧ ٧٠ ٤,٢٣٦ 
٢٢,٥ ١,٦٧٠ ٧٥ ٤,٤٨٣ 
٢٥ ١,٨٢١ ٨٠ ٤,٧٢٦ 
٢٧,٥ ١,٩٦٩ ٨٥ ٤,٩٦٧ 
٣٠ ٢,١١٥ ٩٠ ٥,٢٠٦ 
٣٢,٥ ٢,٢٥٨ ٩٥ ٥,٤٤٢ 
٣٥ ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٥,٦٧٦ 

فيس ملوافقة السلطة املختصة أو     التنمعدل  ختضع نظم العزل املستخدمة ألغراض تقليل        ٤-٢-١٢-٢-٧-٦
 :ويف مجيع احلاالت، تستوىف الشروط التالية يف نظم العزل املعتمدة هلذا الغرض. اهليئة املرخصة من قبلها

 س؛٦٤٩ºأن تظل فعالة يف مجيع درجات احلرارة حىت  )أ(

 .س أو أعلى٧٠٠º مبادة درجة انصهارها تغلفو )ب(

 ختفيف الضغطوضع العالمات على وسائل  ١٣-٢-٧-٦

 :توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي ١-١٣-٢-٧-٦

 اليت يبدأ عندها عمل وسيلة )ºس( أو درجة احلرارة )بار أو كيلوباسكال(قيمة الضغط  )أ(
 التصريف؛

 املرخص به عند ضغط التصريف للوسائل احململة بنابض؛) التفاوت(السماح و )ب(

 رجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛دو )ج(
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  املرخص به يف درجة احلرارة للمكونات القابلة لالنصهار؛)التفاوت (السماحو )د(

ختفيف الضغط احململة بنابض أو األقراص القصمة أو  املقدر لوسيلة ومعدل التصريف  )ه(
 ؛)ث/٣م( القياسية من اهلواء يف الثانية باألمتار املكعبةالعناصر القابلة لالنصهار، 

 :وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن عملياً

 . الصلةياسم الصانع ورقم الكتالوج ذ )و(

وفقاً ملعيار  احململة بنابض   بني على وسائل ختفيف الضغط      يي  ذاملقدر ال معدل التصريف   دد  حي ٢-١٣-٢-٧-٦
 .ISO 4126-1:1991ي املنظمة العاملية للتوحيد القياس

 توصيالت وسائل ختفيف الضغط ١٤-٢-٧-٦

 وسائل ختفيف الضغط كافياً مبا يسمح مبرور التصريف املطلوب بال           توصيالتيكون حجم    ١-١٤-٢-٧-٦
وال يركب أي صمام حابس بني وعاء الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال حيثما يكون     . عائق إىل وسيلة األمان   

مزدوجة ألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى وتكون الصمامات احلابسة اليت ختدم وسائل الصهريج مزوداً بوسائل 
بعض بنظام  البعضها  بالتصـريف العاملة بالفعل حمكمة يف وضع مفتوح أو أن تكون الصمامات احلابسة متصلة               

هناك أي حاجز ن وال يكو. إحكام جيعل وسيلة واحدة على األقل من الوسائل املزدوجة يف وضع التشغيل باستمرار
. يف أية فتحة تؤدي إىل منفس أو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من وعاء الصهريج إىل تلك الوسيلة 

تصرف املنفسات أو األنابيب اخلارجة من خمارج وسائل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها، البخار أو السوائل املنصرفة            
 .التخفيفقل ضغط مرتد ممكن على وسائل يف اجلو دون أن تسبب سوى أ

 موضع وسائل ختفيف الضغط ١٥-٢-٧-٦

يكـون مدخـل أية وسيلة لتخفيف الضغط يف قمة وعاء الصهريج يف وضع أقرب ما ميكن                  ١-١٥-٢-٧-٦
وتقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط حتت ظروف امللء األقصى يف . عملياً من املركز الطويل والعرضي للوعاء

وللمواد اللهوبة  . لبخار يف الوعاء وتكون الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق            حـيز ا  
ويسمح باستخدام وسائل واقية   . يكون البخار املنطلق موجهاً بعيداً عن وعاء الصهريج بطريقة ال جتعله يتالمس مع الوعاء             

 .لوب لوسيلة التصريفاملطاملعدل حترف مسار البخار شريطة أال خيفض ذلك من 

تـتخذ ترتيبات لوضع وسائل ختفيف الضغط بعيداً عن متناول األشخاص غري املرخص هلم               ٢-١٥-٢-٧-٦
 .وحلماية الوسائل من التلف يف حالة انقالب الصهريج النقال

 أجهزة القياس ١٦-٢-٧-٦

وعة من مواد هشة أخرى، ال تستخدم أجهزة حتديد املنسوب الزجاجية أو أجهزة القياس املصن ١-١٦-٢-٧-٦
 .إذا كانت تتالمس مباشرة مع حمتويات الصهريج

 دعائم الصهاريج النقالة، وهياكل احلماية ووسائل الرفع والتثبيت ١٧-٢-٧-٦

ار بوتؤخذ يف االعت  . تصمم الصهاريج النقالة وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل            ١-١٧-٢-٧-٦
ويسمح . ١٣-٢-٢-٧-٦ وعامل األمان املبني يف   ١٢-٢-٢-٧-٦لتصميم القوى املبينة يف     يف هـذا اجلانـب من ا      

 . زحافات أو أطر أو محاالت أو تركيبات مماثلة أخرىبتركيب
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مثل احلماالت، هيكل   (يـتعني أال يسـبب جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم الصهريج             ٢-١٧-٢-٧-٦
وتركب . جهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء وعاء الصهريج        إال وتثبيته    ووسائل رفع الصهريج النق    )احلماية، اخل 

يفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها و .وسائل رفع وتثبيت دائمة على مجيع الصهاريج النقالة 
 .يف ألواح التقوية املوجودة على الصهريج عند نقط التدعيم

 .يئي يف تصميم الدعائم واألطرتراعى تأثريات التآكل الب ٣-١٧-٢-٧-٦

وتكون وسائل إغالق مناشب الروافع     . الشوكيةيكـون باإلمكـان إغالق مناشب الروافع         ٤-١٧-٢-٧-٦
 قابلة الشوكيةوال يلزم وجود مناشب للروافع .  جزءاً دائماً من هيكل احلماية  أو مربوطة به بصفة دائمةالشوكية

 : متراً شريطة٣,٦٥يتجاوز طوهلا لإلغالق يف الصهاريج النقالة اليت ال 

أن يكون وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات حممياً بصورة جيدة من خطر االصطدام  )أ(
 ؛الشوكيةبريش الرافعة 

 عن نصف الطول األقصى الشوكيةأال تقل املسافة بني مراكز مناشب الروافع و )ب(
 .للصهريج النقال

 أوعية ىمحت، ٢-١-٢-٤قالة حممية أثناء النقل حسبما جاء يف     عندما ال تكون الصهاريج الن     ٥-١٧-٢-٧-٦
 ىمحتو. الصـهاريج ومعدات التشغيل من التلف الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب                

التركيبات اخلارجية حبيث يستبعد انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق               
 :وتتضمن أمثلة احلماية. يباتهترك

احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، اليت قد تتكون من استخدام قضبان طولية حلماية وعاء  )أ(
 الصهريج من اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛

محاية الصهريج النقال من االنقالب، اليت قد تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبت  )ب(
 عرب هيكل احلماية؛

 ؛طوقاحلماية من الصدم اخللفي، اليت قد تتكون من مصدم أو  )ج(

محاية وعاء الصهريج من التلف بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام هيكل للحماية  )د(
 .ISO 1496-3:1995 للتوحيد القياسي املعيار الدويلتنطبق عليه مواصفات 

 اعتماد التصميم ١٨-٢-٧-٦

و اهليئة املرخصة من قبلها شهادة اعتماد للتصميم لكل تصميم جديد تصدر السلطة املختصة أ ١-١٨-٢-٧-٦
 تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض      من قبل  هذه الشهادة بأن الصهريج النقال قد فحص         وتفيد. لصـهريج نقال  

قائمة ويف   ٢-٤ ليف الفص ه ويستويف اشتراطات هذا الفصل، وعند االقتضاء األحكام اخلاصة باملواد املبينة            ـاملخصص ل 
نتاج جمموعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة إوعند . ٢-٣البضائع اخلطرة يف الفصل 

ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، واملواد أو جمموعة             . صاحلة للمجموعة كلها  
ويتكون رقم  .  ورقم االعتماد  )عند االنطباق (لصهريج ومواد البطانة    املواد املسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء ا       

، أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور يف أراضيها االعتماد من العالمة املميزة أو عالمة الدولة اليت منح االعتماد
وتذكر يف  .  التسجيل ، ورقم ١٩٦٨الـدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا بشأن حركة املرور على الطرق لعام               
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وجيوز استخدام اعتماد التصميم العتماد صهاريج نقالة       . ٢-١-٧-٦الشـهادة أي ترتيبات بديلة وفقاً للفقرة        
باستخدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم       ا  أصغر مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالسماكة نفسه        

 .وبوسائل إغالق وملحقات مناظرة

ن تقرير اختبار النموذج األويل الذي يقدم للحصول على اعتماد التصميم املعلومات            يتضـم  ٢-١٨-٢-٧-٦
 :التالية على األقل

 عيار الدويل للتوحيد القياسي   املنـتائج اختـبار هـيكل احلمايـة املنطبق، املبني يف             )أ(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛٣-١٩-٢-٧-٦نتائج الفحص األويل واالختبار الواردين يف و )ب(

 . عند االنطباق١-١٩-٢-٧-٦تائج اختبار الصدم الوارد يف نو )ج(

 الفحص واالختبار ١٩-٢-٧-٦

ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سالمة  ١-١٩-٢-٧-٦
تصميم الختبار الصدم   ، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل            ١٩٧٢،)CSC(احلاويات  

 .٤١الطويل الدينامي املبني يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، القسم 

معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمرة األوىل        وأجزاء  يفحـص وخيترب وعاء الصهريج       ٢-١٩-٢-٧-٦
 ٥ واالختبار الدوريان كل الفحص( وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز مخس سنوات )الفحص واالختبار األوليان(

 يف منتصف الفترة بني     ) سنة ٢,٥الفحص واالختبار الدوريان كل     ( مع فحص واختبار دوريني وسطيني       )سنوات
شهر من  أ ٣ سنة خالل    ٢,٥ كلوميكن تنفيذ الفحص واالختبار     .  سنوات ٥الفحـص واالختبار الدوريني كل      

ان بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريني إذا      وينفذ فحص واختبار استثنائي   . هـالـتاريخ احملـدد ل    
 .٧-١٩-٢-٧-٦اقتضى األمر ذلك مبوجب 

يتضـمن الفحص واالختبار األوليان للصهريج النقال مراجعة خلصائص التصميم، وفحصاً داخلياً             ٣-١٩-٢-٧-٦
وقبل تشغيل  . ا فيه، واختباراً للضغط   وخارجـياً للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب للمواد املقرر نقله           

وبعد .  التشغيل معداتلتسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع      ا ملنع أيضاً اختبار    ىالصـهريج الـنقال للمرة األوىل، جير      
 . لتسربا منعإجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته كل على حدة، ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من 

 سنوات فحصاً داخلياً وخارجياً، وكقاعدة عامة       ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل       ٤-١٩-٢-٧-٦
وللصهاريج اليت ال تستخدم إال لنقل مواد صلبة غري املواد السامة أو األكّالة واليت ال               . اختـباراً للضغط اهلدرويل   

 مرة ضغط التشغيل ١,٥ط مناسب يبلغ تسيل أثناء النقل ميكن االستعاضة عن اختبار الضغط اهلدرويل باختبار ضغ
وال يرتع التغليف والعزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر  . األقصـى املسموح به بشرط موافقة السلطة املختصة       

وبعد إجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته كل         . الالزم إلجراء تقييم موثوق حلالة الصهريج النقال      
 . لتسربمنع ابعد التجميع للتحقق من  معاًعلى حدة، ختترب 

 سنة، على األقل، فحصاً داخلياً وخارجياً       ٢,٥يتضـمن الفحـص واالختبار الدوريان كل         ٥-١٩-٢-٧-٦
 واختباراً  ملنع التسرب للصـهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب للمواد املتوخى نقلها فيه، واختباراً              

وال يرتع الغالف أو العزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر           . جلميع معدات التشغيل  للتحقق من التشغيل السليم     
وللصهاريج النقالة لنقل مادة واحدة، ميكن االستغناء عن        .  تقييم موثوق حلالة الصهريج النقال     إلجراءاملطلـوب   
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السلطة حتددها فحص  سنة أو االستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو طرائق           ٢,٥الفحص الداخلي الدوري كل     
 .املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها

ال يعباً الصهريج النقال أو يعرض للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني كل                 ٦-١٩-٢-٧-٦
غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ انتهاء          . ٢-١٩-٢-٧-٦ سـنوات عـلى الـنحو املنصوص عليه يف           ٥

وباإلضافة . آخر فحص واختبار خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبارصالحية 
 :إىل ذلك، ميكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني يف احلاالت التالية

 تبار التايل قبل إعادة التعبئة؛بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو االخ )أ(

ما مل توافق السلطة املختصة على غري ذلك لفترة ال تتجاوز ستة شهور بعد تاريخ انتهاء  )ب(
صالحية آخر فحص واختبار دوريني، من أجل السماح بإعادة البضائع اخلطرة للتخلص 

 .ستند النقلويشار إىل هذا االستثناء يف م. منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة

يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقال مساحات            ٧-١٩-٢-٧-٦
ويعتمد مدى .  أو حاالت أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال،تالفة أو متآكلة، أو تسريب

ويتضمن على  . ذي يظهر على الصهريج النقال    الفحـص واالختبار االستثنائيني على حجم التلف أو التدهور ال         
 .٥-١٩-٢-٧-٦ سنة وفقاً للفقرة ٢,٥األقل عناصر الفحص واالختبار الدوريني كل 

 :تكفل الفحوص الداخلية واخلارجية ما يلي ٨-١٩-٢-٧-٦

ي، أو االنبعاجات أو التشوهات فحص وعاء الصهريج لكشف النقر أو التآكل أو الرب )أ(
النقال  أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب ميكن أن جتعل الصهريج أو عيوب اللحامات
 غري مأمون للنقل؛

 لكشف ،)احلشايا(التوسيد التربيد، و/فحص املواسري، والصمامات، ونظام التسخنيو )ب(
املناطق املتآكلة والعيوب وغريها من املظاهر، مبا يف ذلك التسريب، اليت ميكن أن جتعل 

 مون للتعبئة أو التفريغ أو النقل؛الصهريج النقال غري مأ

التحقق من تشغيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسريب و )ج(
 عند أغطية فتحات الدخول أو احلشايا؛

 أو  ذات شفة ضع بدائل أو ربط للمسامري أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أية توصيلة           وو )د(
 شفة مسدودة؛ 

أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي تلف أو التأكد من و  )ه(
والتأكد من التشغيل السليم لوسائل اإلغالق من بعد . عيب ميكن أن مينع تشغيلها العادي

 ذاتية اإلغالق؛ الوالصمامات احلابسة 

 فحص البطانات، إن وجدت، وفقاً للمعايري اليت حددها صانع البطانة؛و )و(

التأكد من وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسهولة قراءهتا وأهنا و )ز(
 تتفق مع االشتراطات املنطبقة؛
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 . التأكد من أن حالة هيكل احلماية  والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مرضيةو )ح(

ـ تـنفذ الفح   ٩-١٩-٢-٧-٦  ٣-١٩-٢-٧-٦ و ١-١٩-٢-٧-٦ة يف   ـارات املبين ــوص واالختب ــ
 أو يشهد عليها خبري معتمد لدى السلطة املختصة أو          ٧-١٩-٢-٧-٦ و ٥-١٩-٢-٧-٦ و ٤-١٩-٢-٧-٦و

وعندما يكون اختبار الضغط جزءاً من الفحص واالختبار، يتعني أن يكون ضغط            . اهليـئة املرخصـة مـن قبلها      
حص الصهريج النقال وهو حتت الضغط      ويف. االختـبار هو املبني على لوحة البيانات املثبتة على الصهريج النقال          

 .لكشف أي تسرب يف وعاء الصهريج أو املواسري أو املعدات

يف مجـيع احلاالت اليت يكون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهريج،                   ١٠-١٩-٢-٧-٦
الذي  الضغط ملدونة املعتمدة ألوعيةاخيضـع هذا العمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها، مع مراعاة        

 . وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد انتهاء العمل. لبناء وعاء الصهريجاستخدم 

عند اكتشاف دليل على أي مظهر غري مأمون، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت يتم                 ١١-١٩-٢-٧-٦
 . جتياز االختبارتصحيحه وإعادة إجراء االختبار عليه وا

 وضع العالمات ٢٠-٢-٧-٦

ت بصورة دائمة على الصهريج توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثّب ١-٢٠-٢-٧-٦
وعندما ال ميكن ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال تثبيت . النقال يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصه

املدونة قتضيها  تاء الصهريج، فإنه توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت           اللوحـة بصـورة دائمة على وع      
 . وتبني على اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى. وعية الضغطاملعتمدة أل

 بلد الصنع
U  ٢-١-٧-٦انظر  (للترتيبات البديلة  رقم   بـلد:( 
N  العتمادا   االعتماد  "AA" 

 اسم الصانع أو عالمته التجارية
 الرقم املسلسل للصانع

 اهليئة املرخصة باعتماد التصميم
 رقم تسجيل املالك

 الصنعسنة 
 ا صمم وعاء الصهريج بناء عليهيتوعية الضغط الأل املدونة املعتمدة

)٢(ضغط االختبار ــــــــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكال
 

)٢(صى املسموح به ــــــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكالضغط التشغيل األق
 

 )٢( ــــــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكال)٣( اخلارجي التصميميالضغط
 º إىل ــــــــ سºس  لدرجات احلرارة ـــــــــالتصميميالنطاق 

 س ــــــــــــ لتر ٢٠ºالسعة املائية عند 
 س ــــــــــــ لتر٢٠º السعة املائية لكل حجرة يف الصهريج عند

 ــــــــــــــ
 .الوحدة املستخدمةتبني  )٢( 
 .١٠-٢-٢-٧-٦انظر  )٣( 
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 تاريخ اختبار الضغط األويل وهوية الشاهد
 )٢(التربيد ـــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكال/ضغط التشغيل األقصى املسموح به لنظام التسخني

  املواد املعيارية)مراجع( صنع وعاء الصهريج ومرجع )مواد(مادة 
  يف الفوالذ املرجعي ــــــــ مم ةالسماكة املناظر

 )يف حالة االنطباق(مادة التبطني 
 )اختبارات دورية(تاريخ ونوع أحدث اختبار دوري 

 )٢(شهر ــــــ سنة ــــــ ضغط االختبار ــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكال
 ارختم اخلبري الذي أجرى أو شهد على أحدث اختب

تكتـب املعلومات التالية إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكام                ٢-٢٠-٢-٧-٦
 :على الصهريج النقال

 لاسم املشّغ
 ـــــــ كغمالكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا 

 الوزن الفارغ ـــــــــــ كغم

 .ر أيضاً القسم اخلامس فيما يتعلق بتعيني هوية املواد املنقولة، انظ:ملحوظة

إذا كـان الصهريج النقال مصمماً ومعتمداً للمناولة يف البحار املفتوحة، تكتب على اللوحة         ٣-٢٠-٢-٧-٦
 "."OFFSHORE PORTABLE TANK" صهريج نقال حبري"البيانية اخلارجية عبارة 

 ملسيلة غري املربدةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات ا ٣-٧-٦

 التعاريف ١-٣-٧-٦

 :ألغراض هذا القسم 

وال يقل .  هو الضغط الذي يستخدم يف احلسابات اليت تتطلبها مدونة معترف هبا ألوعية الضغطالضغط التصميمي
 :الضغط التصميمي عن أعلى قيمة للضغوط التالية

ريج أثناء التعبئة أو    الضـغط املانومـتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصه           )أ(
 التفريغ؛ أو

 :جمموع ما يلي )ب(

) ب(الضغط الفعال األقصى الذي صمم وعاء الصهريج عليه كما هو حمدد يف              `١`
 ؛)انظر أعاله(من تعريف ضغط التشغيل األقصى املسموح به 

، ٩-٢-٣-٧-٦ املبينة يف    االستاتيةضـغط رأسي يقدر على أساس القوى        و `٢`
 بار؛ ٠,٣٥ ولكن ال يقل عن

 هي درجة احلرارة اليت عندها يتم تعيني الضغط البخاري للمحتويات لغرض            التصميميةدرجـة احلرارة املرجعية     
وتكون درجة احلرارة املرجعية املصممة أقل من الدرجة احلرجة للغاز . حساب ضغط التشغيل األقصى املسموح به
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وهذه القيمة هي على النحو . الغاز مسيالً يف مجيع األوقاتاملسيل غري املربد املتوخى نقله وذلك لضمان أن يكون 
 :التايل بالنسبة لكل نوع من أنواع الصهاريج النقالة

 س؛٦٥º: متر أو أقل ١,٥وعاء الصهريج الذي يبلغ قطره  )أ(

 :متر ١,٥وعاء الصهريج الذي يتجاوز قطره  )ب(

 س؛٦٠º: بدون عزل أو وقاء للشمس `١` 

 س؛٥٥º: )١٢-٢-٣-٧-٦انظر ( مع وقاء للشمسو `٢` 

 س؛٥٠º: )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (مع عزل و `٣` 

س للغازات املسيلة غري املربدة اليت تنقل يف درجة ٥٠ºس إىل ٤٠º- ويكون    لدرجات احلرارة  التصميميالـنطاق   
ـ  رضة  أشد صرامة إذا كانت الصهاريج النقالة مع التصميميةوتراعى أن تكون درجات احلرارة      . ةرارة احملـيط  احل

 لظروف مناخية قاسية؛

ويرد بيان . )لتر/كغم(متوسط وزن الغاز املسيل غري املربد للتر الواحد من سعة وعاء الصهريج             هي   كـثافة امللء  
 .٦-٢-٥-٢-٤، الوارد يف T50كثافة امللء يف توجيه الصهاريج النقالة رقم 

ريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال ال  هو اختبار يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهمنع التسرباختبار 
 من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٢٥يقل عن 

 عند قمة وعاء    ةسي هو ضغط ال يقل عن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية مق            ضغط التشغيل األقصى املسموح به    
 :  بار٧الصهريج يف وضع التشغيل ولكنه ال يقل بأية حال عن 

انومـتري الفعال األقصى املسموح به يف وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو            الضـغط امل   )أ(
 التفريغ؛ أو

الضـغط املانومتري الفعال األقصى الذي صمم وعاء الصهريج لتحمله ويكون على             )ب(
 :النحو التايل

ـ  غـري   ةسـيل امل اتلغـاز ل `١`   الواردT50 حتت توجيه الصهاريج النقالة ةدرجامل ةربدامل
 املبني يف   )بوحدات بار (، ضـغط التشغيل األقصى واملسموح به        ٦-٢-٥-٢-٤يف  

  لذلك الغاز؛T50توجيه الصهاريج النقالة 

 :للغازات املسيلة غري املربدة األخرى، جمموع ما يلي `٢`

 للغاز املسيل غري املربد عند درجة       )بوحدات بار (الضـغط الـبخاري املطلق       -
  بار؛١نه احلرارة املرجعية يف التصميم مطروحاً م

 للهواء أو الغازات األخرى املوجودة يف الفراغ        )بوحدات بار (الضغط اجلزئي    -
 يسببه ومتدد السائل الذي     التصميميةالقمي مقدراً عند درجة احلرارة املرجعية       
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درجة حرارة   = تد( ت د - حارتفاع يف متوسط درجة حرارة احلمولة مبقدار د       
 ؛)سط درجة احلرارة القصوى للحمولةس، متو٥٠º = حس؛ د١٥º عادة ،التعبئة

  جمموع الوزن الفارغ للصهريج النقال وأثقل محل يرخص بنقله فيه؛ي هااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى

 واستطالة دنيا   ٢مم/ نيوتن ٤٤٠ إىل   ٢مم/ نيوتن ٣٦٠قاومة شد دنيا مضمونة تبلغ      مل هو فوالذ    الفـوالذ الطـري   
 ؛٣-٣-٣-٣-٧-٦ االشتراطات الواردة يف مضمونة عند االنكسار تتفق مع

 لتراً ويستخدم لنقل الغازات املسيلة غري املربدة من ٤٥٠ سعته تتجاوز هو صهريج متعدد الوسائط الصهريج النقال
ويشـمل الصـهريج النقال وعاء الصهريج اجملهز مبعدات التشغيل والتجهيزات اهليكلية الالزمة لنقل       . ٢الرتـبة   
ويكون مزوداً بوسائل توازن    . وتفريغه بدون فصل معداته اهليكلية    مللئه  صهريج النقال صاحلاً    ويكون ال . الغازات

ويصمم بالدرجة األوىل لرفعه على مركبة نقل أو سفينة         . خارج وعاء الصهريج، وميكن رفعه عندما يكون ممتلئاً       
وال تعترب الشاحنات الصهرجيية    . ةويكون مزوداً بزحافات ووسائل تثبيت أو ملحقات لتسهيل املناولة امليكانيكي         

 واسطوانات الغاز واألوعية الكبرية     احلوساتواخلزانات غري املعدنية و    الـربية وعربات السكة احلديد الصهرجيية     
 للغازات ضمن تعريف الصهاريج النقالة؛

  يف املائة ؛٢٧ واستطالة عند االنكسار تبلغ ٢مم/ نيوتن٣٧٠ هو فوالذ له مقاومة شد تبلغ الفوالذ املرجعي

  هي أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمان والعزل؛معدات التشغيل

، مبا يف   )الصهريج نفسه ( هو اجلزء من الصهريج النقال الذي حيتوي الغاز املسيل غري املربد املتوخى نقله               وعـاء الصهريج  
 يل أو التجهيزات اهليكلية اخلارجية؛ ولكنه ال يشمل معدات التشغ،ذلك الفتحات ووسائل إغالقها

  هي وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛التجهيزات اهليكلية

 . هو أقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط اهلدرويلضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء ٢-٣-٧-٦

تصـمم أوعـية الصهاريج وتبىن وفقاً الشتراطات مدونة ألوعية الضغط تعترف هبا السلطة               ١-٢-٣-٧-٦
وتستويف املواد من حيث املبدأ املعايري الوطنية . وتصنع أوعية الصهاريج من مواد معدنية مالئمة للتشكيل. املختصة

 حبيثاللحامات مبهارة   تنفذ  و. للحام متاماً وال تستخدم لصنع األوعية امللحومة إال مادة ثبتت قابليتها          . أو الدولية 
وعندما تقتضي عمليات الصنع أو املواد ذلك، يلزم إجراء معاجلة حرارية ألوعية الصهاريج             . تكفـل أماناً كامالً   

 التصميميولدى اختيار مادة الصنع، يؤخذ النطاق . لضمان املتانة الكافية للحام ويف املناطق اليت تعرضت للحرارة
حلرارة يف االعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتشقق االجهادي الناشئ عن التآكل ومقاومة لدرجات ا

 ٢مم/ نيوتن ٤٦٠ القيمة املضمونة ملقاومة اخلضوع      زال تتجاو ويف حالة استخدام الفوالذ الدقيق احلبيبات       . الصدم
وتكون مادة صنع الصهريج    . عاً ملواصفات املادة   تب ٢مم/نيوتن ٧٢٥والقيمة املضمونة للحد األعلى ملقاومة الشد       
 . النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قد ينقل فيها

 :تصنع أوعية الصهاريج النقالة وتركيباهتا واملواسري املركبة فيها من مواد تستويف ما يلي ٢-٢-٣-٧-٦

 نقلها؛ أوأن تكون مكينة بصورة أساسية للغازات املسيلة غري املربدة املتوخى  )أ(
 .أن يكون قد مت ختميلها بطريقة سليمة أو متت معادلتها بتفاعل كيميائي )ب(
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 .من مواد ال تتأثر بفعل الغازات املسيلة غري املربدة املتوخى نقلها) احلشايا(تصنع الوسائد  ٣-٢-٣-٧-٦

 .عل التيار الغلفاينجيب جتنب تالمس املعادن املختلفة، الذي ميكن أن يؤدي إىل تلف نتيجة لف ٤-٢-٣-٧-٦

ال يكون هناك تأثري ضار للمواد الداخلة يف صنع الصهريج النقال، مبا يف ذلك أية وسائل أو                  ٥-٢-٣-٧-٦
 . على الغازات املسيلة غري املربدة املتوخى نقلها يف الصهريج النقال،وسائد أو بطانات أو ملحقات

ري قاعدة مأمونة أثناء النقل ومبلحقات مناسبة       تصـمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوف       ٦-٢-٣-٧-٦
 .للرفع والتثبيت

تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلها واألمحال          ٧-٢-٣-٧-٦
االسـتاتية والدينامـية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات                 

ويوضح التصميم أنه قد أخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال    . لصـهاريج ا
 . طوال العمر املتوقع للصهريج النقال

 ٠,٤يصمم وعاء الصهريج حبيث يتحمل دون حدوث تشوه دائم ضغطاً خارجياً ال يقل عن  ٨-٢-٣-٧-٦
شديد قبل امللء أو أثناء     ) خلخلة( لتفريغاملتوخى تعريض وعاء الصهريج     وعندما يكون من    .  الضغط الداخلي  فوقبـار   

 . بار فوق الضغط الداخلي، ويلزم إثبات حتمله لذلك الضغط ٠,٩التفريغ، فإنه يصمم ليتحمل ضغطاً خارجياً ال يقل عن 

 قادرة على تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها، يف ظروف التحميل األقصى املسموح به، ٩-٢-٣-٧-٦
 :امتصاص القوى االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة

 مضروبة يف التسارع الناتج     ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى   مثال: يف اجتاه السفر   )أ(
(g)عن اجلاذبية 

 ؛)١(

 ا املسموح هب  قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى   : أفقـياً بـزاوية قائمة على اجتاه السفر       و )ب(
الكتلة عندما يكون اجتاه السفر غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية ملثلي قيمة             (

(g) مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية )ا املسموح هباإلمجالية القصوى
 ؛)١(

 مضروبة يف التسارع الناتج ااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى قيمة  : رأسـياً إىل أعلى   و )ج(
(g)عن اجلاذبية 

 ؛)١(

مجايل احلمولة،  إ( ا املسموح هب  الكتلة اإلمجالية القصوى   قيمة   مثلي: رأسياً إىل أسفل  و )د(
(g) مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية )مبا يف ذلك تأثري اجلاذبية

)١(. 

 :٩-٢-٣-٧-٦راعى عامل األمان على النحو التايل حتت كل قوة من القوى املذكورة يف  ١٠-٢-٣-٧-٦

 الفوالذ اليت تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان           عحالـة أنوا    يف )أ(
 بالنسبة ملقاومة اخلضوع املضمونة؛ أو ١,٥

 ــــــــــــــ
 .٢ث/م ٩,٨١ = (g)ألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية  )١( 
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ى عامل أمان    الفوالذ اليت ال تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراع         عحالة أنوا يف   )ب(
أنواع الفوالذ األوستنييت قوة  يف حالة يف املائة ٠,٢للقيمة املضمونة لقوة الصمود  ١,٥

 . يف املائة١صمود 

تكون قيم مقاومة اخلضوع أو قوة الصمود هي القيم اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية                ١١-٢-٣-٧-٦
الصمود ييت ميكن زيادة القيم الدنيا احملددة ملقاومة اخلضوع أو قوة ويف حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستن. للمادة

ويف حالة عدم   .  يف املائة عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة فحص املادة            ١٥وفقاً ملعايري املادة بنسبة تصل إىل       
 .  ملوافقة السلطة املختصةوجود معايري للفوالذ املعين، ختضع قيمة مقاومة اخلضوع أو قوة الصمود املستخدمة

عندما تكون أوعية الصهاريج املتوخى استخدامها يف نقل الغازات املسيلة غري املربدة مزودة              ١٢-٢-٣-٧-٦
 :بعزل حراري، يتعني أن تستويف نظم العزل احلراري االشتراطات التالية

نصف تـتكون مـن درع يغطي ما ال يقل عن الثلث األعلى، ولكن ليس أكثر من ال                 )أ(
 ٤٠األعلى لسطح وعاء الصهريج وبعيدة عن وعاء الصهريج حبيز هوائي بسماكة حنو      

 مم يف مجيع األماكن؛ أو

 من مواد عازلة حممية ملنع دخول أية رطوبة أو يةتتكون من غالف كامل بسماكة كاف )ب(
 ٠,٦٧ موصليتها احلرارية    تتجاوزحـدوث تلف يف ظروف النقل العادية وحبيث ال          

 ؛)١- كلفن٢-م وات(

عندما يكون الغالف الواقي مغلقاً حبيث يكون غري منفذ للغاز، فإنه يزود بوسيلة ملنع               )ج(
تكون أي ضغط خطر يف املنطقة العازلة يف حالة عدم كفاية ترتيبات منع تسرب الغاز 

 من وعاء الصهريج أو معداته؛

 .غ الوعاءال يعوق العزل احلراري الوصول إىل التركيبات ووسائل تفري )د(

يكون باإلمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائياً إذا كان مزمعاً استخدامها يف نقل غازات     ١٣-٢-٣-٧-٦
 . مسيلة غري مربدة هلوبة

 معايري التصميم ٣-٣-٧-٦

 .  مستديراًألوعية الصهاريجيكون املقطع العرضي  ١-٣-٣-٧-٦

مثل الضغط   ١,٣ضغط اختبار ال يقل عن      تصـمم أوعـية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل          ٢-٣-٣-٧-٦
ويؤخذ يف االعتبار يف تصميم أوعية الصهاريج القيم الدنيا لضغط التشغيل األقصى املسموح به اليت     . التصـميمي 

.  لكل غاز مسيل غري مربد على حدة يزمع نقله   ٦-٢-٥-٢-٤ يف   T50يـنص علـيها توجيه الصهاريج النقالة        
 .٤-٣-٧-٦ املبينة يف ،ا لسماكة جدار وعاء الصهريج بالنسبة هلذه األوعيةويولـى اهتمام للمتطلبات الدني

 الفوالذ اليت تتميز بنقطة إجهاد حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة             عحالة أنوا يف   ٣-٣-٣-٧-٦
 داإلجها زال يتجاو  )ألنواع الفوالذ األوستنييت   يف املائة    ١، عموماً، أو قوة صمود       يف املائة  ٠,٢قـوة صـمود     (

، ٠,٥٠ (Rm)أو مقاومة شد دنيا      ٠,٧٥ (Re) يف وعاء الصهريج مقاومة إجهاد       )Òسيغما  (الغشـائي األويل    
 :أيهما أقل، عند ضغط االختبار، حيث
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Re=      حالة  أو يف     يف املائة،  ٠,٢، أو قوة صمود     ٢مم/مقاومـة االجهاد بوحدات نيوتن
 ؛يف املائة ١ الفوالذ األوستنييت قوة صمود عأنوا

Rm=  ٢مم/أدىن مقاومة شد بوحدات نيوتن. 

 اليت تستخدم هي القيم الدنيا احملددة وفقاً للمعايري الوطنية أو الدولية            Rm و Reقيم  تكـون    ١-٣-٣-٣-٧-٦
 احملددة وفقاً ملعايري املادة Rmو Re ل  ويف حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت، ميكن زيادة القيم الدنيا. للمادة
ويف حالة عدم وجود معايري للفوالذ . شهادة فحص املادةدما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف عن يف املائة ١٥حىت 

 .  ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلهاRm وReاملعين، ختضع قيم 

 بناء أوعية    يف ٠,٨٥قيمة   Re/Rm ال يسـمح باستخدام أنواع الفوالذ اليت تتجاوز فيها النسبة          ٢-٣-٣-٣-٧-٦
 .  اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وReوتكون قيم . الصهاريج امللحومة

تتمـيز أنـواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج باستطالة عند االنكسار، بالنسبة      ٣-٣-٣-٣-٧-٦
 يف املائة ٢٠وألنواع الفوالذ الدقيق احلبيبات  يف املائة ١٦أدىن مطلق مع حد  Rm/000 10املـئوية، ال تقل عن  

 .لألنواع األخرى

ألغـراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى لأللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد                ٤-٣-٣-٣-٧-٦
ر على عينات اختبار ذات مقطع عرضي       وتقاس االستطالة الدائمة عند االنكسا    .  على اجتاه الدلفنة   )بالعرض(عموديـاً   

 . مم٥٠قياسي  طول  باستخدام معيارISO 6892:1998للمعيار الدويل للتوحيد القياسي مستطيل وفقاً 

  جلدار وعاء الصهريجدنياالسماكة ال ٤-٣-٧-٦

 : السماكة األكرب على أساس ما يليي لوعاء الصهريج هدنياكون السماكة الت ١-٤-٣-٧-٦

 ؛٤-٣-٧-٦الدنيا الذي حيدد وفقاً لالشتراطات الواردة يف السماكة  )أ(

 املعتمد ألوعية الضغط، مبا يف ذلك       للكودالسـماكة الدنـيا الـذي حيـدد وفقاً          و )ب(
 .٣-٣-٧-٦يف  االشتراطات الواردة

ـ اقـل مس  تال   ٢-٤-٣-٧-٦  األجـزاء االسطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصهاريج اليت ال     ةك
 ةكاقل مس توال  .  يف الفوالذ املستخدم   ة معادل ةكا مم من الفوالذ املرجعي أو عن مس       ٥متر، عن    ١,٨٠اوز قطـرها    يـتج 

 .  مم من الفوالذ املرجعي أو ما يعادهلا يف الفوالذ املستخدم٦متر عن  ١,٨٠األوعية اليت يتجاوز قطرها 

 منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول       وعاء الصهريج يف األجزاء االسطوانية     ةكاقل مس تال   ٣-٤-٣-٧-٦
 . مم أياً كانت مادة بناء الوعاء٤عن 

 ة احملدد ةكاعادل السم ت  يت أنواع الفوالذ األخرى ال    ةكاتسـتخدم املعادلـة التالية لتعيني مس       ٤-٤-٣-٧-٦
 :٢-٤-٣-٧-٦للفوالذ املرجعي يف 
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 :حيث

e1 = ؛)مم( الفوالذ املستخدم  املطلوب يفةالسماكة املعادل 
eo =  ؛٢-٤-٣-٧-٦ يف الفوالذ املرجعي، املبني يف )مم(السماكة الدنيا 

Rm1 =  ؛)٣-٣-٣-٧-٦انظر ( للفوالذ املستخدم )٢مم/نيوتن(مقاومة الشد الدنيا املضمونة 
A1 =       ايري  للفوالذ املستخدم وفقاً للمع    )نسبة مئوية (االستطالة الدنيا املضمونة عند االنكسار

 .الوطنية أو الدولية

ـ اقـل مس  تال   ٥-٤-٣-٧-٦ . ٣-٤-٣-٧-٦ إىل   ١-٤-٣-٧-٦ اجلدار بأي حال عن القيم املبينة يف         ةك
  إىل١-٤-٣-٧-٦و املبني يف   ــج على النح  ــاء الصهري ـكـون السـماكة الدنـيا جلمـيع أجزاء وع         تو
 . ألي مساح للتآكلة السماكة غري شاملهكون هذتو. ٣-٤-٣-٧-٦

 ال يلزم إجراء حساب باستخدام املعادلة )١-٣-٧-٦انظر (يف حالة استخدام الفوالذ الطري  ٦-٤-٣-٧-٦
 .٤-٤-٣-٧-٦املبينة يف 

ال يكـون هناك اختالف مفاجئ يف مساكة اللوح عند اتصال األطراف باجلزء االسطواين من     ٧-٤-٣-٧-٦
 .وعاء الصهريج

  التشغيلمعدات ٥-٣-٧-٦

وعندما . شغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو التلف أثناء املناولة والنقلترتب وسائل الت ١-٥-٣-٧-٦
ت املعدات حبيث تسمح مبثل بيسمح الربط بني هيكل احلماية  والوعاء باحلركة النسبية بني اجملموعات الفرعية، تث    

اويف األنابيب،  جت( تركيبات التفريغ اخلارجية     ىمحتو. هـذه احلركة دون احتمال حدوث تلف ألجزاء التشغيل        
على سبيل املثال ( والصـمام احلابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية       )وسـائل اإلغـالق   

 وأي أغطية واقية )مبا يف ذلك الشفاه أو السدادات امللولبة(من وسائل امللء والتفريغ ؤوت. )استخدام قطاعات قص
 . قصدعن غريضد فتحها 

يف أوعية الصهاريج النقالة، باستثناء فتحات       مم   ١,٥ات اليت يتجاوز قطرها     مجـيع الفـتح    ٢-٥-٣-٧-٦
يقاف مستقلة  إوسائل ختفيف الضغط، وفتحات الفحص وفتحات صمامات الصرف املغلقة، تزود بثالث وسائل             

وسيلة عـلى األقل مرتبة على التوايل، األوىل منها عبارة عن صمام حابس داخلي أو صمام قطع التدفق الزائد أو    
 .ةكافئ والثالثة عبارة عن شفة مسدودة أو وسيلة م،مناظرة، والثانية عبارة عن صمام حابس خارجي

عندما يكون صهريج نقال مزودا بصمام تصريف للفائض، يركب صمام قطع التدفق الزائد              ١-٢-٥-٣-٧-٦
مة، يف حالة تركيبه    حبيـث يكـون مقعده داخل وعاء الصهريج أو داخل شفة ملحومة أو تكون تركيباته مصم               

ويتم اختيار وتركيب صمامات قطع التدفق الزائد       . خارجـيا، حبيث يظل الصمام فعاالً يف حالة وقوع اصطدام         
وتكون سعة التوصيالت وامللحقات املؤدية إىل . حبيث تقفل أوتوماتياً عند بلوغ التدفق املقدر الذي حدده الصانع    

 .لتدفق أكرب من التدفق املقدر لصمام قطع التدفق الزائد مناسبة همثل هذا الصمام أو اخلارجة من

تكـون وسـيلة اإليقـاف األوىل لفتحات امللء والتفريغ عبارة عن صمام حابس داخلي،                ٣-٥-٣-٧-٦
 . الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملءيسهلوالوسيلة الثانية عبارة عن صمام حابس يوضع يف مكان 

لء وتفريغ الصهاريج النقالة املتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة غري          للفتحات القاعية مل   ٤-٥-٣-٧-٦
 يكون الصمام احلابس الداخلي عبارة عن وسيلة أمان سريعة اإلغالق تغلق أوتوماتيا يف              ،أو مسية /مـربدة هلوبة و   
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ستثناء الصهاريج النقالة وبا. حالة أية حركة غري مقصودة للصهريج النقال أثناء امللء أو التفريغ أو اإلحاطة بالنريان
 . لتر، ميكن تشغيل هذه الوسيلة بالتحكم من بعد١ ٠٠٠ سعتها تتجاوزاليت ال 

ضافة إىل فتحات امللء والتفريغ ومعادلة ضغط الغاز، جيوز أن تكون يف أوعية الصهاريج              باإل ٥-٥-٣-٧-٦
ت الالزمة هلذه األجهزة يف     وتركب التوصيال . فـتحات ميكن أن تركب فيها مقاييس وترمومترات ومانومترات        

 .تكون توصيالت ملولبة يف الوعاءأن ملحومة مناسبة أو جتاويف ال  صمامات

تـزّود مجـيع الصهاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسب                ٦-٥-٣-٧-٦
 .صالح داخل الصهريججراء فحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الصيانة واإلإللتمكني من 

 .جتمع التركيبات اخلارجية معا بقدر اإلمكان عملياً ٧-٥-٣-٧-٦

 .وظيفة كل منهاعالمة تبني  على مجيع التوصيالت املركبة على الصهريج النقال عتوض ٨-٥-٣-٧-٦

 كل صمام حابس أو أية وسيلة أخرى لإليقاف لتحمل ضغط مقدر ال يقل عن               بىنييصمم و  ٩-٥-٣-٧-٦
ويكون قفل  . وح به لوعاء الصهريج مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل          ضغط التشغيل األقصى املسم   

وللصمامات احلابسة األخرى . دارة يف اجتاه حركة عقارب الساعة    مجيع الصمامات احلابسة امللولبة بلف عجلة اإل      
سة حبيث ال ميكن  وتصمم مجيع الصمامات احلاب   .واجتاه اإلغالق مبيناً بوضوح   ) مفتوح ومغلق (يكـون الوضـع     
 .فتحها عن غري قصد

تصـمم وتـبىن وتركـب التوصيالت األنبوبية حبيث ميكن جتنب خطر تلفها بسبب التمدد                ١٠-٥-٣-٧-٦
وتكون مجيع التوصيالت االنبوبية مصنوعة من مادة       . واالنكماش احلراريني، والصدمات امليكانيكية واالهتزازات    

 .ب امللحومة حيثما أمكنوتستخدم وصالت األنابي. معدنية مناسبة

وال .  حلاماً معدنياً قوياً بنفس القدر     تلحمتلحم بالنحاس الوصالت يف األنابيب النحاسية أو         ١١-٥-٣-٧-٦
متانة األنابيب كما قد حيدث عند من وال تقلل الوصالت . س٥٢٥ºتقل درجة انصهار مواد اللحام بالنحاس عن 

 .قطع سن اللوالب

االنفجار يف مجيع التوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن أربعة أمثال          ال يقـل ضغط      ١٢-٥-٣-٧-٦
ضـغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض له الصهريج أثناء   

 .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(اخلدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى 

 .الطروقة يف بناء الصمامات وامللحقاتتستخدم املعادن  ١٣-٥-٣-٧-٦

 فتحات القاع ٦-٣-٧-٦

عندما يبني  و .ال تنقل غازات مسيلة غري مربدة معينة يف صهاريج نقالة هبا فتحات يف القاع              ١-٦-٣-٧-٦
تكون هناك   أن فتحات القاع حمظورة، فإنه ال   ٦-٢-٥-٢-٤ املنصوص عليه يف   T50توجـيه الصهاريج النقالة     

 .توى السائل يف وعاء الصهريج عند ملئه إىل أقصى حد ملء مسموح بهفتحات حتت مس

 وسائل ختفيف الضغط ٧-٣-٧-٦

وتنفتح . يـزود كل صهريج نقال بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط من النوع احململ بنابض              ١-٧-٣-٧-٦
 مفتوحة تكونووسـائل ختفـيف الضـغط أوتوماتيا عند ضغط ال يقل عن ضغط التشغيل األقصى املسموح به                 
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وتقفل هذه الوسائل بعد التفريغ . من ضغط التشغيل األقصى املسموح به يف املائة ١١٠بالكامل عند ضغط يعادل 
حتت الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ وتظل مغلقة يف مجيع الضغوط األدىن  يف املائة ١٠قريباً من ضغط ال يقل عن 

وال . السائل) متّوج( متّورالقوى الدينامية، مبا يف ذلك      وتكون وسائل ختفيف الضغط من نوع يقاوم        . مـن ذلك  
 .يسمح باستخدام األقراص القصمة غري املركبة على التوايل مع وسيلة ختفيف ضغط حمملة بنابض

تصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب الغاز، أو تكّون أي  ٢-٧-٣-٧-٦
 .ضغط زائد خطر

هاريج النقالة املتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة غري مربدة معينة حمددة يف توجيه الصهاريج         الص ٣-٧-٣-٧-٦
وما . ، تكون مزودة بوسيلة لتخفيف الضغط توافق عليها السلطة املختصة         ٦-٢-٥-٢-٤ املنصوص عليه يف     T50النقالة  

لضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع احلمولة، فإنه مل يكن الصهريج النقال يف اخلدمة املخصصة له مزوداً بوسيلة لتخفيف ا 
ويزود احليز الذي يقع بني القرص . يتعني أن تتضمن وسيلة األمان قرصاً قصماً يسبق وسيلة لتخفيف الضغط حمملة بنابض         

ويسمح هذا الترتيب بكشف انكسار     . القصـم ووسـيلة ختفيف الضغط مبانومتر لقياس الضغط أو مؤشر دليلي مناسب            
 عند ضغط ةص القصماقرنكسر األتو. أو الثقوب أو التسريب الذي ميكن أن يسبب قصور وسيلة ختفيف الضغط          القرص،  

 .به وسيلة التخفيفميز ضغط بدء التفريغ الذي تتيف املائة  ١٠إمسي يتجاوز بنسبة 

  املبني  الضغط دط عن ـيف حالـة الصـهاريج النقالة املتعددة األغراض، تنفتح وسائل ختفيف الضغ            ٤-٧-٣-٧-٦
 . للغاز الذي يتميز بأعلى ضغط أقصى مسموح به بني الغازات اليت يسمح بنقلها يف الصهريج النقال١-٧-٣-٧-٦يف 

 وسائل ختفيف الضغطمعدل تصريف  ٨-٣-٧-٦

 التصريف اجملمع لوسائل التخفيف يف حالة اإلحاطة الكاملة للصهريج النقال           معدلكـون   ي ١-٨-٣-٧-٦
من ضغط   يف املائة    ١٢٠ حبيث ال يتجاوز     )مبا يف ذلك التراكم   (ضغط يف وعاء الصهريج     بالـنريان كاف لوقف ال    

 املوصى به معدل التصريفوتستخدم وسائل ختفيف ضغط حمملة بنابض لبلوغ . التشـغيل األقصـى املسموح به   
يف الضغط على    التصريف اجملمع لوسائل ختف    معدلدد  حيبالكامل، ويف حالة الصهاريج النقالة املتعددة األغراض        

 . تصريف من بني الغازات اليت يسمح بنقلها يف الصهاريج النقالةمعدلأساس الغاز الذي يتطلب أعلى 

 جمموع  ميثل ذيمجايل املطلوب لوسائل التخفيف ال    عدل اال  لتعيني امل  )٤(التاليةلة  تستخدم املعاد  ١-١-٨-٣-٧-٦
 : املفردة جلميع الوسائل املستخدمةعدالتامل

M

ZT

LC

FA
Q

82.0

4.12= 

 :حيث

Q =              يف  )ثانية/٣م(احلـد األدىن املطلـوب ملعدل تصريف اهلواء باألمتار املكعبة يف الثانية 
 ؛)كلفن ٢٧٣( بار ودرجة حرارة صفر س ١ضغط : الظروف القياسية

 ـــــــــــــــ
ا احلرجة أعلى كثرياً من ال تنطـبق هذه املعادلة إال على الغازات املسيلة غري املربدة اليت تكون درجاهت         )٤( 

لغازات اليت تكون درجاهتا احلرجة قريبة أو أقل من درجة احلرارة يف            يف حالة ا  أما  . درجـة احلرارة يف ظروف التراكم     
انظر على ( تصريف وسائل ختفيف الضغط خصائص الغاز احلرارية الدينامية معدليف حساب تراعى ظروف التراكم، فإنه 

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for سـبيل املـثال  

Compressed Gases".( 



 

-322- 

F = معامل العزل احلراري وقيمته كما يلي: 

  ١ = F؛ ألوعية الصهاريج غري املعزولة 
  F = U(649-t)/13.6 لألوعية املعزولة 

 :حيث ٠,٢٥ولكن ليس بأي حال أقل من   

U = عند١-كلفن ٢-م لية احلرارية للمادة العازلة، بوحدات كيلوواتاملوص 
٣٨º؛س 

t =             درجـة احلـرارة الفعلية للغاز املسيل غري املربد أثناء امللء)º؛ )س
 :س١٥º = t لتكن ،وعندما تكون هذه الدرجـة غري معروفة

 ن املبينة أعاله ألوعية الصهاريج املعزولة شريطة أن يكو        Fوميكـن استخدام قيمة       
 ؛٢-١-٨-٣-٧-٦العزل مستوفياً لالشتراطات املبينة يف 

A = املساحة اخلارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار املربعة؛ 

Z =        عندما يكون هذا املعامل غري معروف،      (معامل االنضغاط الغازي يف حالة التراكم
 ؛)١,٠  =Zلتكن 

T =       درجـة احلرارة املطلقة بالكلفن)ºوسائل ختفيف الضغط    فوق مستوى    )٢٧٣+س
 يف حالة التراكم؛

L = كغم يف حالة التراكم؛/احلرارة الكامنة لتبخري السائل بوحدات كيلوجول 

M = الوزن اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 

C =  كدالة للنسبة إحدى املعادالت التالية ثابت يشتق منkللحرارات النوعية . 

v

p

C

C
k = 

 :حيث

cp ية عند ضغط ثابت؛احلرارة النوع 

cv احلرارة النوعية عند حجم ثابت. 

 : k > 1 وعندما تكون

1k

1k

1k

2
kC

−
+









+
= 
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 : أو قيمتها غري معروفةk = 1وعندما تكون  

607.0
1 ==
e

C 

 2.7183 ثابت رياضي eحيث  

 : من اجلدول التايلCوميكن أخذ قيمة  

C K C K C K 
٠,٧٠٤ 
٠,٧٠٧ 
٠,٧١٠ 
٠,٧١٣ 
٠,٧١٦ 
٠,٧١٩ 
٠,٧٢٢ 
٠,٧٢٥ 
٠,٧٢٨ 
٠,٧٣١ 
٠,٧٧٠ 
٠,٧٩٣ 

١,٥٢ 
١,٥٤ 
١,٥٦ 
١,٥٨ 
١,٦٠ 
١,٦٢ 
١,٦٤ 
١,٦٦ 
١,٦٨ 
١,٧٠ 
٢,٠٠ 
٢,٢٠ 

٠,٦٦٠ 
٠,٦٦٤ 
٠,٦٦٧ 
٠,٦٧١ 
٠,٦٧٤ 
٠,٦٧٨ 
٠,٦٨١ 
٠,٦٨٥ 
٠,٦٨٨ 
٠,٦٩١ 
٠,٦٩٥ 
٠,٦٩٨ 
٠,٧٠١ 

١,٢٦ 
١,٢٨ 
١,٣٠ 
١,٣٢ 
١,٣٤ 
١,٣٦ 
١,٣٨ 
١,٤٠ 
١,٤٢ 
١,٤٤ 
١,٤٦ 
١,٤٨ 
١,٥٠ 

٠,٦٠٧ 
٠,٦١١ 
٠,٦١٥ 
٠,٦٢٠ 
٠,٦٢٤ 
٠,٦٢٨ 
٠,٦٣٣ 
٠,٦٣٧ 
٠,٦٤١ 
٠,٦٤٥ 
٠,٦٤٩ 
٠,٦٥٢ 
٠,٦٥٦ 

١,٠٠ 
١,٠٢ 
١,٠٤ 
١,٠٦ 
١,٠٨ 
١,١٠ 
١,١٢ 
١,١٤ 
١,١٦ 
١,١٨ 
١,٢٠ 
١,٢٢ 
١,٢٤ 

 التنفيس ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة       معدلختضع نظم العزل املستخدمة ألغراض تقليل        ٢-١-٨-٣-٧-٦
 :ويف مجيع احلاالت، تستوىف الشروط التالية يف نظم العزل املعتمدة هلذا الغرض. املرخصة من قبلها

 س؛٦٤٩ºأن تظل فعالة يف مجيع درجات احلرارة حىت  )أ(

 .س أو أعلى٧٠٠ºتغلف مبادة درجة انصهارها و )ب(

 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط ٩-٣-٧-٦

 :توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي ١-٩-٣-٧-٦

  اليت يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛)بار أو كيلوباسكال(قيمة الضغط  )أ(

 بنبائض؛السماح املرخص به عند ضغط التصريف للوسائل احململة  )ب(

 درجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛ )ج(

 .)ث/٣م( املقـدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسية من اهلواء يف الثانية معدل التصريف )د(

 :عملياًذلك وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن 

 . الصلةواسم الصانع ورقم الكتالوج ذ  )ه(
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ـ  ٢-٩-٣-٧-٦  الدويللمعيار  لبني على وسائل ختفيف الضغط وفقاً       يي  ذ املقدر ال  معـدل التصريف  دد  حي
 .ISO 4126-1:1991للتوحيد القياسي 

 توصيالت وسائل ختفيف الضغط ١٠-٣-٧-٦

وسائل ختفيف الضغط كافياً مبا يسمح مبرور التصريف املطلوب بال          توصيالت  يكون حجم    ١-١٠-٣-٧-٦
وال يركب أي صمام حابس بني وعاء الصهريج ووسائل ختفيف الضغط إال حيثما يكون     . ألمانعائق إىل وسيلة ا   

 تكون الصمامات احلابسة اليت ختدم      حيثماالصهريج مزوداً بوسائل مزدوجة ألغراض الصيانة أو ألسباب أخرى و         
بعض بنظام البعضها ب وسائل التصريف العاملة بالفعل حمكمة يف وضع مفتوح أو تكون الصمامات احلابسة متصلة          

إحكـام جيعـل وسيلة واحدة على األقل من الوسائل املزدوجة يف وضع التشغيل باستمرار وقادرة على استيفاء                  
 فتحة تؤدي إىل منفس أو إىل وسيلة لتخفيف ةوال يكون هناك أي حاجز يف أي. ٨-٣-٧-٦املتطلبات الواردة يف 

وتصرف املنفسات أو األنابيب اخلارجة من . يج إىل تلك الوسيلةالضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من وعاء الصهر
خمارج وسائل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها، البخار أو السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن تسبب سوى أقل  

 .التخفيفضغط مرتد ممكن على وسائل 

 موضع وسائل ختفيف الضغط ١١-٣-٧-٦

فيف الضغط يف قمة وعاء الصهريج يف وضع أقرب ما ميكن           يكـون مدخـل أية وسيلة لتخ       ١-١١-٣-٧-٦
وتقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط حتت ظروف امللء األقصى يف . عملياً من املركز الطويل والعرضي للوعاء

وللغازات املسيلة  . حيز البخار يف الوعاء وتكون الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق             
ـ    . ربدة اللهوبة يكون البخار املنطلق موجهاً بعيداً عن وعاء الصهريج بطريقة ال جتعله يتالمس مع الوعاء        غـري امل

 .ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار شريطة أال خيفض ذلك من السعة املطلوبة لوسيلة التصريف

ول األشخاص غري املرخص هلم     تـتخذ ترتيبات لوضع وسائل ختفيف الضغط بعيداً عن متنا          ٢-١١-٣-٧-٦
 .وحلماية الوسائل من التلف يف حالة انقالب الصهريج النقال

 أجهزة القياس ١٢-٣-٧-٦

ال . ما مل يكن مزمعاً ملء الصهريج النقال بالوزن، فإنه يتعني أن يكون مزوداً بأجهزة للقياس ١-١٢-٣-٧-٦
ملصنوعة من مواد هشة أخرى إذا كانت تتالمس        تسـتخدم أجهزة حتديد املنسوب الزجاجية أو أجهزة القياس ا         

 .مباشرة مع حمتويات الصهريج

 دعائم الصهاريج النقالة، وهياكل احلماية  ووسائل الرفع والتثبيت ١٣-٣-٧-٦

وتؤخذ يف  . تصـمم الصـهاريج النقالة وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل              ١-١٣-٣-٧-٦
. ١٠-٢-٣-٧-٦ وعامل األمان املبني يف      ٩-٢-٣-٧-٦من التصميم القوى املبينة يف      االعتبار يف هذا اجلانب     

 .ويسمح بتركيب زحافات أو أطر أو محاالت أو تركيبات مماثلة أخرى

 )مثل احلماالت، واألطر، اخل(يتعني أال يسبب جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم الصهريج  ٢-١٣-٣-٧-٦
وتركب وسائل رفع   . وتثبيته إجهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء وعاء الصهريج         ووسائل رفع الصهريج النقال     

يفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيتها يف ألواح          و .وتثبيـت دائمة على مجيع الصهاريج النقالة      
 .التقوية املوجودة على الصهريج عند نقط التدعيم
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 . يف تصميم الدعائم واألطرتراعى تأثريات التآكل البيئي ٣-١٣-٣-٧-٦

وتكون وسائل إغالق مناشب الروافع     . ةييكـون باإلمكـان إغالق مناشب الروافع الشوك        ٤-١٣-٣-٧-٦
ة قابلة يوال يلزم وجود مناشب للروافع الشوك.  جزءا دائماً من هيكل احلماية  أو مربوطة به بصفة دائمةالشوكية

 : متراً شريطة٣,٦٥وز طوهلا لإلغالق يف الصهاريج النقالة اليت ال يتجا

أن يكون وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات حممياً بصورة جيدة من خطر االصطدام              )أ(
 ة؛يبريش الرافعة الشوك

 عن نصف الطول األقصى للصهريج      الشوكيةأال تقـل املسافة بني مراكز مناشب الروافع          )ب(
 .النقال

 أوعية ىمحت، ٣-٢-٢-٤حممية أثناء النقل حسبما جاء يف    عندما ال تكون الصهاريج النقالة       ٥-١٣-٣-٧-٦
 ىمحتو. الصـهاريج ومعدات التشغيل من التلف الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب                

التركيبات اخلارجية حبيث يستبعد انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق               
 :وتتضمن أمثلة احلماية. تركيباته

احلمايـة من تأثري الصدم اجلانيب، اليت قد تتكون من استخدام قضبان طولية حلماية               )أ(
 وعاء الصهريج من اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛

محايـة الصهريج النقال من االنقالب، اليت قد تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم               )ب(
 ؛تثبت عرب هيكل احلماية

 ؛طوقاية من الصدم اخللفي، اليت قد تتكون من مصدم أو احلم )ج(

محاية وعاء الصهريج من التلف بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام هيكل للحماية             )د(
 .ISO 1496-3:1995 للتوحيد القياسي املعيار الدويلتنطبق عليه مواصفات 

 اعتماد التصميم ١٤-٣-٧-٦

يئة املرخصة من قبلها شهادة اعتماد للتصميم لكل تصميم جديد تصدر السلطة املختصة أو اهل ١-١٤-٣-٧-٦
 تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض      من قبل د هذه الشهادة بأن الصهريج النقال قد فحص         فيوت. لصـهريج نقال  

توجيه الصهاريج  املخصص له ويستويف اشتراطات هذا الفصل، وعند االقتضاء األحكام اخلاصة بالغازات املبينة يف
نتاج جمموعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون          إوعند  . ٦-٢-٥-٢-٤املبني يف    T50 الةالنق

ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج، والغازات           . الشهادة صاحلة للمجموعة كلها   
العالمة املميزة أو عالمة    ويتكون رقم االعتماد من     . املسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصهريج ورقم االعتماد        

، أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا بشأن أراضيهاالدولة اليت منح االعتماد يف 
 .٢-١-٧-٦لفقرة  وتذكر يف الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقاً ل       . ، ورقم التسجيل  ١٩٦٨حركة املرور على الطرق لعام      

 اوجيـوز استخدام اعتماد التصميم العتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالسماكة نفسه                 
 .باستخدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق وملحقات مناظرة

 اعتماد التصميم املعلومات    يتضمن تقرير اختبار النموذج األويل، الذي يقدم للحصول على         ٢-١٤-٣-٧-٦
 :التالية على األقل
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 يـد القياس ـار الدويل للتوحي  ـعياملنتائج اختبار هيكل احلماية  املنطبق، املبني يف          )أ(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛٣-١٥-٣-٧-٦نتائج الفحص األويل واالختبار الواردين يف و )ب(

 .نطباق اال عند١-١٥-٣-٧-٦نتائج اختبار الصدم الوارد يف و )ج(

 الفحص واالختبار ١٥-٣-٧-٦

ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سالمة  ١-١٥-٣-٧-٦
، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدم ١٩٧٢،  )CSC(احلاويات  

 .٤١ دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، القسم الطويل الدينامي املبني يف

الفحص ( معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمرة األوىل          وأجزاءيفحـص وخيترب وعاء الصهريج       ٢-١٥-٣-٧-٦
 مع فحص   ) سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     ( وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز مخس سنوات          )واالختبار األوليان 

 يف منتصف الفترة بني الفحص واالختبار الدوريني        ) سنة ٢,٥ الفحص واالختبار الدوريان كل   (ر دوريني وسطيني    واختـبا 
وينفذ فحص واختبار .  أشهر من التاريخ احملدد له ٣ سنة خالل ٢,٥كل وميكن تنفيذ الفحص واالختبار .  سنوات٥كـل  

 .٧-١٥-٣-٧-٦إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب استثنائيان بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريني 

يتضـمن الفحص واالختبار األوليان للصهريج النقال مراجعة خلصائص التصميم، وفحصاً داخلياً             ٣-١٥-٣-٧-٦
املقرر نقلها فيه، واختباراً    للغازات املسيلة غري املربدة     وخارجـياً للصـهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب           

وميكن إجراء اختبار الضغط كاختبار هدرويل أو       . ٢-٣-٣-٧-٦إلشارة إىل اختبارات الضغط وفقاً للفقرة        با للضـغط 
وقبل تشغيل الصهريج النقال للمرة     . باسـتخدام سـائل أو غاز آخر مبوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها              

وبعد إجراء اختبار الضغط على . لسليم جلميع وسائل التشغيل   واختبار للتشغيل ا   ملنع التسرب األوىل، جيـرى أيضاً اختبار      
فحص مجيع اللحامات اليت تو. منع التسربوعـاء الصهريج وتركيباته كل على حدة، ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من    

و االختبار  تـتعرض ملستوى إجهاد كامل يف وعاء الصهريج، وذلك أثناء االختبار األويل، باستخدام التصوير باألشعة، أ               
 .وال ينطبق ذلك على الغالف. فوق الصويت، أو طريقة اختبار غري متلف مناسبة أخرى

 سنوات فحصاً داخلياً وخارجياً، وكقاعدة عامة       ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل       ٤-١٥-٣-٧-٦
 الالزم إلجراء تقييم موثوق     وال يرتع التغليف والعزل احلراري وما إىل ذلك إال بالقدر         . اختباراً للضغط اهلدرويل  
 بعد  اًوبعد إجراء اختبار الضغط على وعاء الصهريج وتركيباته كل على حدة، ختترب مع            . حلالـة الصهريج النقال   

 .التجميع للتحقق من الصمود للتسرب

سنة، على األقل، فحصاً داخلياً وخارجياً       ٢,٥ يتضـمن الفحـص واالختبار الدوريان كل       ٥-١٥-٣-٧-٦
ملنع  املتوخى نقلها فيه، واختباراً      للغازات املسيلة غري املربدة   النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الواجب       للصهريج  
وال يرتع الغالف أو العزل احلراري وما إىل .  واختباراً للتحقق من التشغيل السليم جلميع معدات التشغيلالتسرب

وللصهاريج النقالة لنقل غاز مسيل غري مربد       . صهريج النقال ذلك إال بالقدر املطلوب لعمل تقييم موثوق حلالة ال        
 سنة أو االستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو         ٢,٥ واحـد، ميكن االستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل        

 .طرائق فحص تقررها السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها

ل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني كل          ال يعبأ الصهريج النقال أو يعرض للنق       ٦-١٥-٣-٧-٦
غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ انتهاء          . ٢-١٥-٣-٧-٦ سـنوات عـلى الـنحو املنصوص عليه يف           ٥
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وباإلضافة . صالحية آخر فحص واختبار خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار
 : ذلك، ميكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني يف احلاالت التاليةإىل

 بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو االختبار التايل قبل إعادة التعبئة؛ )أ(

بعد تاريخ انتهاء   ا مل توافق السلطة املختصة على غري ذلك، لفترة ال تتجاوز ستة شهور              وم )ب(
صـالحية آخر فحص واختبار دوريني، من أجل السماح بإعادة البضائع اخلطرة للتخلص             

 .ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة

ات يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على الصهريج النقال مساح           ٧-١٥-٣-٧-٦
ويعتمد مدى . تالفة أو متآكلة، أو تسريب، أو حاالت أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال
ويتضمن على  . الفحـص واالختبار االستثنائيني على حجم التلف أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال             

 .٥-١٥-٣-٧-٦  سنة وفقاً للفقرة٢,٥ األقل عناصر الفحص واالختبار الدوريني كل

 :تكفل الفحوص الداخلية واخلارجية ما يلي ٨-١٥-٣-٧-٦

فحص وعاء الصهريج لكشف النقر أو التآكل أو الربي، أو االنبعاجات أو التشوهات  )أ(
أو عيوب اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب ميكن أن جتعل وعاء الصهريج 

 غري مأمون للنقل؛

، لكشف  )التوسيد (التربيد، واحلشايا /ات، ونظام التسخني  فحـص املواسري، والصمام   و )ب(
املناطق املتآكلة، والعيوب، وغريها من املظاهر، مبا يف ذلك التسريب، اليت ميكن أن جتعل              

 الصهريج النقال غري مأمون للتعبئة أو التفريغ أو النقل؛

سريب التحقق من تشغيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود ت           و )ج(
 عند أغطية فتحات الدخول أو احلشايا؛

 ذات شفة وضع بدائل أو ربط للمسامري أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أية توصيلة              و )د(
 أو شفة مسدودة؛

الـتأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي تلف                و  )ه(
والتأكد من التشغيل السليم لوسائل اإلغالق من       . يأو عيـب ميكن أن مينع تشغيلها العاد       
 بعد والصمامات احلابسة ذاتية اإلغالق؛

الـتأكد من وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسهولة قراءهتا            و )و(
 وأهنا تتفق مع االشتراكات املنطبقة؛

 .لصهريج النقال ُمرضيةالتأكد من أن حالة هيكل احلماية والدعائم وترتيبات رفع او )ز(

يــنة يف  ٩-١٥-٣-٧-٦ ملب لفحــوص واالختــبارات ا  ٣-١٥-٣-٧-٦ و١-١٥-٣-٧-٦تــنفذ ا
 أو يشـهد عليها خبري معتمد لدى السلطة    ٧-١٥-٣-٧-٦ و ٥-١٥-٣-٧-٦ و ٤-١٥-٣-٧-٦و

بار،        . املختصـة أو اهليـئة املرخصة من قبلها        بار الضغط جزءاً من الفحص واالخت وعندما يكون اخت
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نقال            يـتعني    ل تة على الصهريج ا ب ملث يانات ا ب ل بار هو املبني على لوحة ا فحص يو. أن يكون ضغط االخت
نقال وهو حتت الضغط لكشف أي تسريب يف وعاء الصهريج أو املواسري أو املعدات ل  .الصهريج ا

يج، يف مجـيع احلاالت اليت يكون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو حلام يف وعاء الصهر                  ١٠-١٥-٣-٧-٦
 يتالوعية الضغط   املدونة املعتمدة أل  خيضـع هذا العمل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها، مع مراعاة               

 .وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد انتهاء العمل.  لبناء وعاء الصهريجتاستخدم

، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت يتم         عند اكتشاف دليل على أي مظهر غري مأمون        ١١-١٥-٣-٧-٦
 .تصحيحه وإعادة إجراء االختبار عليه واجتياز االختبار

 وضع العالمات ١٦-٣-٧-٦

ت بصورة دائمة على الصهريج توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثّب ١-١٦-٣-٧-٦
دما ال ميكن ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال تثبيت وعن. النقال يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصه

املدونة قتضيها  تاللوحـة بصـورة دائمة على وعاء الصهريج، فإنه توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت                 
 .خرىوتبني على اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أ. وعية الضغطاملعتمدة أل

 بلد الصنع
U  ٢-١-٧-٦انظر  (للترتيبات البديلة       رقــم   بلــد:( 
N  االعتماد   االعتماد       "AA" 

 اسم الصانع أو عالمته التجارية
 الرقم املسلسل للصانع

 اهليئة املرخصة باعتماد التصميم
 رقم تسجيل املالك

 الصنعسنة 
 ااء الصهريج بناء عليه صمم وعيت الضغط الاملدونة املعتمدة ألوعية

 )٢(ضغط االختبار ــــــ بوحدات بار كيلوباسكال

 )٢(ضغط التشغيل األقصى املسموح به ــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكال

 )٢( ــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكال)٥(اخلارجيالتصميمي الضغط 

 سº س إىل ــــــº  لدرجات احلرارة ــــــالتصميميالنطاق 
 س ــــــ لتر٢٠ºائية عند درجة السعة امل

 تاريخ اختبار الضغط األويل وهوية الشاهد
  املواد املعيارية)مراجع( صنع وعاء الصهريج ومرجع )مواد(مادة 

  يف الفوالذ املرجعي ــــــ مم ةالسماكة املناظر
 )اختبارات دورية(تاريخ ونوع أحدث اختبار دوري 

 )٢( ــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكالشهر ــــــ سنة ــــــ ضغط االختبار

 ختم اخلبري الذي أجرى أو شهد على أحدث اختبار

 ــــــــــــ
 .تبني الوحدة املستخدمة )٢( 
 .٨-٢-٣-٧-٦انظر  )٥( 



 

-329- 

تكتـب املعلومات التالية إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكام على          ٢-١٦-٣-٧-٦
 :الصهريج النقال

 لسم املشّغا
 ااسم الغاز أو الغازات املسيلة غري املربدة املسموح بنقله

 وزن احلمولة القصوى املسموح هبا من كل غاز مسيل غري مربد ـــــ كغم
  ـــــ كغماى املسموح هبو القصةمجاليإل االكتلة

 الوزن الفارغ ـــــ كغم

 .دة املنقولة، انظر أيضاً القسم اخلامسفيما يتعلق بتعيني هوية الغازات املسيلة غري املرب :ملحوظة

إذا كان الصهريج النقال مصمماً ومعتمداً للمناولة يف البحار املفتوحة، تكتب على اللوحة البيانية               ٣-١٦-٣-٧-٦
 ."OFFSHORE PORTABLE TANK""  نقال حبريصهريج"اخلارجية عبارة 

 لة لنقل الغازات املسيلة املربدةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقا ٤-٧-٦

 التعاريف ١-٤-٧-٦

 :ألغراض هذا القسم 

 هو الوقت الذي ينقضي منذ استقرار حالة امللء األولية إىل أن يرتفع الضغط بفعل الدفق احلراري                 زمن االحتباس 
  ختفيف الضغط؛)وسائل(إىل أدىن ضغط حمدد لوسيلة 

 يف الذي قد يكون جزءاً من نظام العزل؛ هو الغطاء العازل اخلارجي أو التغلالغالف

 هو اختبار يستخدم فيه غاز وخيضع فيه وعاء الصهريج ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال ال منع التسرباختبار 
 من ضغط التشغيل األقصى املسموح به؛ يف املائة ٩٠يقل عن 

 عند قمة وعاء    مقيسةضغط التالية    به هو ضغط ال يقل عن أعلى قيمة من قيم ال           ضغط التشغيل األقصى املسموح   
 الصهريج يف وضع التشغيل، مبا يف ذلك أعلى ضغط فعال أثناء التعبئة والتفريغ؛

  جمموع الوزن الفارغ للصهريج النقال وأثقل محل يرخص بنقله فيه؛ي هاهب ى املسموحو القصةمجاليإل االكتلة

 )أبرد(مة لتصميم وبناء وعاء الصهريج وال تتجاوز أدىن  هي درجة احلرارة املستخدالتصميميةدرجة احلرارة الدنيا 
 . احملتويات أثناء الظروف العادية للتعبئة والتفريغ والنقل)درجة حرارة التشغيل(درجة حرارة 

 لتراً ومزود مبعدات التشغيل     ٤٥٠ سعته   تتجاوز هـو صـهريج متعدد الوسائط معزول حرارياً          الصـهريج الـنقال   
وتفريغه بدون فصل   مللئه  ويكون الصهريج النقال صاحلاً     . لالزمة لنقل الغازات املسيلة املربدة    والتجهـيزات اهليكلـية ا    

ويصمم بالدرجة  . ويكون مزوداً بوسائل توازن خارج وعاء الصهريج، وميكن رفعه عندما يكون ممتلئاً           . معداته اهليكلية 
. ئل تثبيت أو ملحقات لتسهيل املناولة امليكانيكية      األوىل لرفعه على مركبة نقل أو سفينة ويكون مزوداً بزحافات ووسا          

وال تعترب الشاحنات الصهرجيية الربية وعربات السكة احلديد الصهرجيية، واخلزانات غري املعدنية واحلوسات واسطوانات 
 ؛الغاز واألوعية الكبرية للغازات ضمن تعريف الصهاريج النقالة

 ؛ يف املائة٢٧ واستطالة عند االنكسار تبلغ ٢مم/ نيوتن٣٧٠لغ  هو فوالذ له مقاومة شد تبالفوالذ املرجعي
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، مبا يف ذلك )الصهريج نفسه( هو اجلزء من الصهريج النقال الذي حيتوي الغاز املسيل املربد املتوخى نقله وعاء الصهريج
 ؛ ولكنه ال يشمل معدات التشغيل أو التجهيزات اهليكلية اخلارجية،الفتحات ووسائل إغالقها

  هي أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمان والعزل؛ات التشغيلمعد

  هي وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن وعاء الصهريج؛التجهيزات اهليكلية

 : هو تركيب يتكون عادة منالصهريج

 )أوعية(حليز بني وعاء    غالف وواحد أو أكثر من أوعية الصهاريج الداخلية حيث يكون ا           )أ(
 نظاماً للعزل   يتضمن وقد   )تفريغ أو اخللخلة  عزل بال ( من اهلواء    اًالصهريج والغالف مفرغ  

 ؛ أواحلراري

رغوة (غـالف ووعاء صهرجيي داخلي تفصل بينهما طبقة من مادة عازلة للحرارة              )ب(
 ؛)صلبة مثالً

  أثناء اختبار الضغط؛ هو أقصى ضغط مانومتري عند قمة وعاء الصهريجضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء ٢-٤-٧-٦

 ا ألوعية الضغط تعترف هب    مدونة معتمدة تصـمم أوعـية الصهاريج وتبىن وفقاً الشتراطات          ١-٢-٤-٧-٦
. وتصنع أوعية الصهاريج واألغلفة من مواد معدنية مالئمة للتشكيل وتصنع األغلفة من الفوالذ            . السلطة املختصة 

كن استخدام مواد غري معدنية لصنع امللحقات والدعائم بني وعاء الصهريج والغالف، شريطة أن تثبت كفاية                ومي
وال . وتستويف املواد من حيث املبدأ املعايري الوطنية أو الدولية        . التصميميةخصائصـها عند درجة احلرارة الدنيا       

 تكفل  حبيث اللحامات مبهارة    تنفذو. ليتها للحام متاماً  تستخدم لصنع األوعية واألغلفة امللحومة إال مادة ثبتت قاب        
وعندما تقتضي عمليات الصنع أو املواد ذلك، يلزم إجراء معاجلة حرارية مناسبة ألوعية الصهاريج              . أماناً كامالً 

ة ولدى اختبار مادة الصنع، تؤخذ درجة احلرار      . لضـمان املتانة الكافية للحام ويف املناطق اليت تعرضت للحرارة         
 يف االعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتقصف اهلدروجيين والتشقق االجهادي            التصـميمية الدنـيا   

 القيمة املضمونة ملقاومة زال تتجاوويف حالة استخدام الفوالذ الدقيق احلبيبات . الناشئ عن التآكل ومقاومة الصدم
.  تبعاً ملواصفات املادة   ٢مم/ نيوتن ٧٢٥ى ملقاومة الشد     والقيمة املضمونة للحد األعل    ٢مم/ نيوتن ٤٦٠اخلضـوع   

 .وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة اخلارجية اليت قد ينقل فيها

 واملواسري، اليت )التوسيد (يكون أي جزء من الصهريج النقال، مبا يف ذلك التركيبات واحلشايا ٢-٢-٤-٧-٦
 .از املسيل املربد املنقول، متوافقاً مع ذلك الغاز املسيل املربد مع الغمسميكن أن يتوقع عادة أن تتال

 . املعادن املختلفة، الذي ميكن أن يؤدي إىل تلف نتيجة لفعل التيار الغلفاينتالمسجيب جتنب  ٣-٢-٤-٧-٦

وُيحمى .  الصهريج مبواد عازلة فعالة)األوعية(يشمل نظام العزل احلراري تغطية كاملة لوعاء  ٤-٢-٤-٧-٦
 .العزل اخلارجي بغالف ملنع تسرب الرطوبة وحدوث أي تلف يف ظروف النقل العادية

عـندما يكون الغالف مغلقاً حبيث يكون مانعاً لتسرب الغاز، تركب وسيلة ملنع تراكم أي                ٥-٢-٤-٧-٦
 .ضغط يف حيز العزل
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 لياهنا أقل من  الصـهاريج الـنقالة املـتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة مربدة درجة غ             ٦-٢-٤-٧-٦
١٨٢º ،مواد قد تتفاعل مع األكسجني أو األجواء الغنية باألكسجني بطريقة توي حتجيب أالس عند الضغط اجلوي 

 . وجود احتمال تالمس مع األكسجني أو سوائل غنية باألكسجنييفخطرة، عندما توجد يف أجزاء العزل احلراري 

 .ة أثناء اخلدمة على حنو مفرطال تتدهور حالة املواد العازليتعني أ ٧-٢-٤-٧-٦

 . نقله يف صهريج نقالتوخىحيدد زمن احتباس مرجعي لكل غاز مسيل مربد ي ٨-٢-٤-٧-٦

 :حيدد زمن االحتباس املرجعي بطريقة تقرها السلطة املختصة على أساس ما يلي ١-٨-٢-٤-٧-٦

 ؛٢-٨-٢-٤-٧-٦ل  كفاءة نظام العزل، اليت حتدد وفقاً  )أ(

  ختفيف الضغط؛)وسائل(ىن احملدد يف وسيلة الضغط األد )ب(

 ظروف امللء األولية؛ )ج(

 س؛٣٠º درجة حرارة حميطة مفترضة )د(

 .اخلصائص الفيزيائية للغاز املسيل املربد املعين املتوخى نقله   )ه(

جراءات  باختبار نوع الصهريج النقال وفقاً إل)طالدفق احلراري بالوا(حتدد كفاءة نظام العزل  ٢-٨-٢-٤-٧-٦
 :ا يليويتكون هذا االختبار مم. تقرها السلطة املختصة

 حيث يقاس فقدان الغاز املسيل املربد       )مثل الضغط اجلوي  (اختبار حتت ضغط ثابت      )أ(
 على مدى مدة زمنية حمددة؛ أو

 .اختبار نظام مغلق حيث يقاس االرتفاع يف الضغط على مدى مدة زمنية حمددة )ب(

وعند إجراء أي من . لضغط الثابت، تراعى االختالفات يف الضغط اجلويوعند إجراء اختبار ا 
ن القيمة املرجعية املفترضة لدرجة حرارة      عاالختـبارين جترى تصحيحات ألي اختالف يف درجة حرارة احمليط           

 .س٣٠ºي ـوه احمليط

 .٧-٣-٢-٤لتحديد زمن االحتباس الفعلي قبل كل رحلة، انظر  :ملحوظة

املزدوج اجلدار الذي حييط    ) التفريغ(الضـغط اخلـارجي املصمم للغالف املعزول باخللخلة         ال يقـل     ٩-٢-٤-٧-٦
ضغط اهنيار حرج حمسوب ال     ل أو   املعتمدة ةتقنيال مدونةلل حمسوباً وفقاً    مانومتري)  بار ١( كيلوباسكال   ١٠٠بالصهريج عن   

خلية واخلارجية يف حساب قدرة الغالف على وميكن إدراج الدعامات الدا. مانومتري)  بار٢( كيلوباسكال ٢٠٠يقـل عن    
 .مقاومة الضغط اخلارجي

تصـمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفري قاعدة مأمونة أثناء النقل ومبلحقات مناسبة              ١٠-٢-٤-٧-٦
 .ثبيتللرفع والت

واألمحال تصمم الصهاريج النقالة حبيث تتحمل على األقل ضغط احملتويات املوجودة بداخلها          ١١-٢-٤-٧-٦
االسـتاتية والدينامـية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد يف حمتويات                 
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ويوضح التصميم أنه قد أخذت يف االعتبار تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال    . الصـهاريج 
 .طوال العمر املتوقع للصهريج النقال

ون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها، يف ظروف التحميل األقصى املسموح به، قادرة على تك ١٢-٢-٤-٧-٦
 :امتصاص القوى االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة

 يف التسارع الناتج ا مضروبا املسموح هبمثال الكتلة اإلمجالية القصوى: يف اجتاه السفر )أ(
 ؛)١()g(عن اجلاذبية 

 ااملسموح هب قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى     : بـزاوية قائمة على اجتاه السفر     أفقـياً   و )ب(
الكتلة  قيمة   ملثليعندما يكون اجتاه السفر غري حمدد بوضوح، تكون القوى مساوية           (

 ؛)١()g( مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية )ا املسموح هباإلمجالية القصوى

 مضروبة يف التسارع    ااملسموح هب  اإلمجالية القصوى    الكتلةقيمة  : رأسـياً إىل أعلى   و )ج(
 ؛)١()g(ة ـاتج عن اجلاذبينـال

مجايل احلمولة،  إ( ااملسموح هب الكتلة اإلمجالية القصوى     قيمة   مثال: رأسياً إىل أسفل  و )د(
(g)، مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية)مبا يف ذلك تأثري اجلاذبية

)١(. 

 :١٢-٢-٤-٧-٦ األمان على النحو التايل حتت كل قوة من القوى املذكورة يف يراعى عامل ١٣-٢-٤-٧-٦

بالنسبة  ١,٥لـلمواد الـيت تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان              )أ(
 ملقاومة اخلضوع املضمونة؛ أو

للقيمة  ١,٥لـلمواد اليت ال تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان              )ب(
 الفوالذ األوستنييت قوة صمود     عحالة أنوا ، ويف    يف املائة  ٠,٢ لقوة الصمود املضمونة  

 .يف املائة ١

تكـون قـيم مقاومـة اخلضوع أو قوة الصمود هي القيم اليت حتددها املعايري الوطنية أو الدولية       ١٤-٢-٤-٧-٦
ددة ملقاومة اخلضوع أو قوة الصمود      ويف حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستنييت ميكن زيادة القيم الدنيا احمل          . لـلمادة 
ويف حالة  . عندما تكون هذه القيم األعلى مثبتة يف شهادة فحص املادة          يف املائة    ١٥ بنسبة تصل إىل     ةملعايري املاد وفقـاً   

 .عدم وجود معايري للمعدن املعين، ختضع قيمة مقاومة اخلضوع أو قوة الصمود املستخدمة ملوافقة السلطة املختصة

يكون باإلمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائياً إذا كان مزمعاً استخدامها يف نقل غازات     ١٥-٢-٤-٧-٦
 .مسيلة مربدة هلوبة

 يممعايري التصم ٣-٤-٧-٦

 .يكون املقطع العرضي ألوعية الصهاريج مستديراً ١-٣-٤-٧-٦

 ـــــــــــــ
 .٢ث/م ٩,٨١ = gألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية  )١( 
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أمثال ضغط   ١,٣ تصـمم أوعـية الصهاريج وتبىن حبيث تتحمل ضغط اختبار ال يقل عن             ٢-٣-٤-٧-٦
 ال يقل ضغط االختبار عن   ) التفريغ( الصهاريج املعزولة باخللخلة     ةحالة أوعي ويف  . التشـغيل األقصى املسموح به    

وال يقل ضغط االختبار بأي . ) بار١( كيلوباسكال ١٠٠وأمثال جمموع ضغط التشغيل األقصى املسموح به  ١,٣
 السماكة الدنيا جلدار الوعاء، املبينة يف الشتراطات اهتمام ىلويو. مانومتري)  بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠عن  حال
 .٧-٤-٤-٧-٦ إىل ٢-٤-٤-٧-٦

 قوة صمود(لـلمعادن اليت تتميز بنقطة إجهاد حمددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة               ٣-٣-٤-٧-٦
 األويل  ء إجهاد الغشا  زال يتجاو  )ألنواع الفوالذ األوستنييت   يف املائة    ١، عمومـاً، أو قوة صمود       ئـة  يف املا  ٠,٢

، أيهما أقل، عند    ٠,٥٠ (Rm) أو مقاومة شد دنيا    ٠,٧٥ (Re)يف وعاء الصهريج مقاومة إجهاد      ) Ơ سـيغما (
 :حيث، ضغط االختبار

Re =     أو يف حالة   يف املائة    ٠,٢ ، أو قوة صمود   ٢مم/مقاومـة اإلجهاد بوحدات نيوتن 
 يف املائة؛ ١أنواع الفوالذ األوستنييت قوة صمود 

Rm = ٢مم/أدىن مقاومة شد بوحدات نيوتن. 

ة أو  ـددة وفقاً للمعايري الوطني   ـدم هي القيم الدنيا احمل    ـ اليت تستخ  Rm و Re قيمتكـون    ١-٣-٣-٤-٧-٦
 احملددة وفقاً   Rm و Re  ل   ييت، ميكن زيادة القيم الدنيا    ويف حالة استخدام أنواع الفوالذ األوستن     . الدولـية للمادة  

ويف حالة عدم وجود معايري للمعدن      . ثبات قيم أعلى يف شهادة فحص املادة      إعند   يف املائة    ١٥ملعايري املادة حىت    
 . ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلهاRm وRe املعين، ختضع قيم

يف بناء أوعية  ٠,٨٥ Re/Rm خدام أنـواع الفـوالذ اليت تتجاوز فيها النسبة    ال يسـمح باسـت     ٢-٣-٣-٤-٧-٦
 . اليت تستخدم يف حتديد هذه النسبة هي القيم املبينة يف شهادة فحص املادةRm وRe وتكون قيم. الصهاريج امللحومة

كسار، بالنسبة تتمـيز أنـواع الفوالذ املستخدمة يف بناء أوعية الصهاريج باستطالة عند االن     ٣-٣-٣-٤-٧-٦
لألنواع  يف املائة ٢٠واع الفوالذ الدقيق احلبيبات ـألن يف املائة ١٦د أدىن مطلق ـ مع حRm/000 10 املـئوية، ال تقـل عن  

 ،ويتميز األلومنيوم وسبائك األلومنيوم اليت تستخدم يف بناء أوعية الصهاريج باستطالة عند االنكسار            . األخـرى 
 . يف املائة١٢حد أدىن مطلق مع  000/6Rm 10عن  ال تقل ،النسبة املئويةب

ألغراض حتديد القيم احلقيقية للمواد، يراعى لأللواح املعدنية أن يكون حمور عينة اختبار الشد  ٤-٣-٣-٤-٧-٦
وتقاس االستطالة الدائمة عند االنكسار على عينات اختبار ذات مقطع          . ، على اجتاه الدلفنة   )بالعرض(عموديـاً   

 . مم٥٠باستخدام مدلول مقياس طول  ISO 6892:1998 الدويل للتوحيد القياسي اً للمعيارعرضي مستطيل وفق

 السماكة الدنيا جلدار وعاء الصهريج ٤-٤-٧-٦

 :يليمما  األكرب ةكا السميكون السماكة الدنيا لوعاء الصهريج هت ١-٤-٤-٧-٦

ـ      )أ( ـ   يتالسـماكة الدنـيا ال   إىل ٢-٤-٤-٧-٦دد وفقاً لالشتراطات الواردة يف      حت
  أو ؛٧-٤-٤-٧-٦

ـ      )ب( ـ   يتالسـماكة الدنـيا ال  ألوعية الضغط، مبا يف ذلك      للمدونة املعتمدة دد وفقاً   حت
 .٣-٤-٧-٦االشتراطات الواردة يف 
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ـ اقـل مس  تال   ٢-٤-٤-٧-٦  مم من الفوالذ    ٥ متر عن    ١,٨٠ أوعية الصهاريج اليت ال يتجاوز قطرها        ةك
مم  ٦ متر عن ١,٨٠  األوعية اليت يتجاوز قطرهاةكاقل مستوال . ملستخدم يف املعدن اة معادلةكااملرجعي أو عن مس

 .من الفوالذ املرجعي أو ما يعادهلا يف املعدن املستخدم

عن   م ١,٨٠  اليت ال يتجاوز قطرها    )التفريغ (أوعية الصهاريج املعزولة باخللخلة     جدار ةكاقل مس تال ٣-٤-٤-٧-٦
 متراً فإن   ١,٨٠ أما أوعية الصهاريج اليت يتجاوز قطرها     . ا يف املعدن املستخدم    مـم مـن الفوالذ املرجعي أو ما يعادهل         ٣
 . مم من الفوالذ املرجعي أو ما يقابلها يف املعدن املستخدم٤قل عن ت جدارها ال ةكامس

 جدار الصهريج   اكة الغالف ومس  ةكا، يكون جمموع مس   )التفريغ (لصهاريج املعزولة باخللخلة  ا ٤-٤-٤-٧-٦
 جدار وعاء الصهريج نفسه عن السماكة       ةكاقل مس ت، على أال    ٢-٤-٤-٧-٦ يف   ة املبين دنيا ال ةكالسممـناظراً ل  
 .٣-٤-٤-٧-٦ يف ةالدنيا املبين

 . مم أياً كانت مادة بناء الوعاء٣ وعاء الصهريج عن ةكاقل مستال  ٥-٤-٤-٧-٦

 للفوالذ ةعادل السماكة احملددت يت ال أنواع املعادن األخرىةكاتستخدم املعادلة التالية لتعيني مس ٦-٤-٤-٧-٦
 :٣-٤-٤-٧-٦ و٢-٤-٤-٧-٦املرجعي يف 

3
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 :حيث

1e = ؛)مم( يف املعدن املستخدم ة املطلوبة املعادلةكاالسم 

0e =      ٢-٤-٤-٧-٦ يف ة يف الفـوالذ املـرجعي، املبين  )مـم (السـماكة الدنـيا 
 ؛٣-٤-٤-٧-٦و

1Rm =          انظر( للمعدن املستخدم    )٢مم/نـيوتن (مقاومـة الشـد الدنـيا املضـمونة 
 ؛)٣-٣-٤-٧-٦

1A =     للمعدن املستخدم وفقاً    )نسبة مئوية  (االستطالة الدنيا املضمونة عند االنكسار 
 .للمعايري الوطنية أو الدولية

ـ اقـل مس  تال   ٧-٤-٤-٧-٦ ، ٥-٤-٤-٧-٦ إىل   ١-٤-٤-٧-٦ اجلدار بأي حال عن القيم املبينة يف         ةك
  إىل ١-٤-٤-٧-٦ي  ـو املبني ف  ـى النح ـزاء وعاء الصهريج عل   ـكـون السـماكة الدنـيا جلمـيع أج        تو
 . للتآكل أي احتمالةكا السمهستبعد يف هذُتو. ٦-٤-٤-٧-٦

اللوح عند اتصال األطراف باجلزء االسطواين من  اكةال يكـون هناك اختالف مفاجئ يف مس    ٨-٤-٤-٧-٦
 .وعاء الصهريج
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  التشغيلمعدات ٥-٤-٧-٦

وعندما . ترتب وسائل التشغيل حبيث تكون حممية من خطر اللي أو التلف أثناء املناولة والنقل ١-٥-٤-٧-٦
 املعدات حبيث تسمح مبثل     يسمح الربط بني هيكل احلماية والوعاء باحلركة النسبية بني اجملموعات الفرعية، تثبت           

جتاويف األنابيب،  ( تركيبات التفريغ اخلارجية     ىمحتو. هـذه احلركة دون احتمال حدوث تلف ألجزاء التشغيل        
على سبيل املثال ( والصـمام احلابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى اخلارجية       )وسـائل اإلغـالق   

 )مبا يف ذلك الشفاه أو السدادات امللولبة     (وسائل امللء والتفريغ    ويكون باإلمكان تأمني    . )استخدام قطاعات قص  
 .وأي أغطية واقية ضد فتحها دون قصد

كل فتحة تعبئة وتفريغ يف الصهاريج النقالة املستخدمة يف نقل الغازات املسيلة املربدة اللهوبة تزود  ٢-٥-٤-٧-٦
 على التوايل، األوىل عبارة عن صمام حابس يقع أقرب ما يقاف مستقلة فيما بينها ومركبةإمبا ال يقل عن ثالث وسائل 

وتكون وسيلة  . مكافئةميكـن عملـياً من الغالف، والثانية عبارة عن صمام حابس، والثالثة شفة مسدودة أو وسيلة                 
ريج يقاف األقرب من الغالف من النوع السريع اإلغالق، الذي يغلق أوتوماتياً يف حالة احلركة غري املقصودة للصه                إلا

 .وميكن أيضاً تشغيل هذه الوسيلة بالتحكم من بعد. النقال أثناء التعبئة أو التفريغ أو اإلحاطة بالنريان

 وتفريغ يف الصهاريج النقالة املستخدمة يف نقل الغازات املسيلة املربدة غري ملءكل فتحة تزود  ٣-٥-٤-٧-٦
لى التوايل، األوىل عبارة عن صمام حابس يقع أقرب ما اللهوبة بوسيلتني على األقل لإليقاف مستقلتني ومركبتني ع
 .مكافئةميكن عملياً من الغالف، والثانية شفة مسدودة أو وسيلة 

قطاعات األنابيب اليت ميكن إغالقها من الطرفني وحيث ميكن أن حتتجز منتجات             يف حالـة   ٤-٥-٤-٧-٦
 .ن ضغط مفرط داخل األنابيبسائلة، يلزم توفري طريقة لتخفيف الضغط أوتوماتياً ملنع تكوي

 .بفتحة إلجراء الفحص) التفريغ(ليس من الضروري تزويد الصهاريج املعزولة باخللخلة  ٥-٥-٤-٧-٦

 .جتمع التركيبات اخلارجية معاً بقدر اإلمكان عملياً ٦-٥-٤-٧-٦

ـّنت ٧-٥-٤-٧-٦  . على مجيع التوصيالت املركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منهابي

 كل صمام حابس أو أية وسيلة أخرى لإليقاف لتحمل ضغط مقدر ال يقل عن               يبىن و ميصم ٨-٥-٤-٧-٦
ويكون قفل  .  مع مراعاة درجات احلرارة املتوقعة أثناء النقل       ،ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج      

وتصمم مجيع الصمامات  . مجـيع الصـمامات احلابسة امللولبة بلف عجلة اإلدارة يف اجتاه حركة عقارب الساعة             
 .احلابسة حبيث ال ميكن فتحها عن غري قصد

يف حالـة اسـتخدام وحدات تزايد الضغط، تزود وصالت السائل والبخار املؤدية إىل تلك                ٩-٥-٤-٧-٦
الوحـدة بصـمام أقرب ما ميكن عملياً من الغالف ملنع فقدان احملتويات يف حالة حدوث تلف يف وحدة تزايد                    

 .الضغط

تصـمم التوصـيالت األنبوبـية وتبىن وتركب حبيث ميكن جتنب خطر تلفها بسبب التمدد                ١٠-٥-٤-٧-٦
. وتصنع مجيع التوصيالت األنبوبية من مادة مناسبة      . واالنكماش احلراريني، والصدمات امليكانيكية واالهتزازات    

ام يف أي خمرج سوى أنابيب      وملنع التسريب بسبب احلرارة، ال تستخدم بني الغالف والوصلة املؤدية إىل أول صم            
وتلحم . وتقر السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة طريقة ربط الصمام هبذه التوصيلة          . ووصـالت فوالذية ملحومة   

 .الوصالت األنبوبية األخرى عند االقتضاء
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وال . ر حلاماً معدنياً قوياً بنفس القدتلحم أو ،لحم الوصالت يف األنابيب النحاسية بالنحاسُت ١١-٥-٤-٧-٦
وال تقلل الوصالت من متانة األنابيب كما قد حيدث عند . س٥٢٥ºتقل درجة انصهار مواد اللحام بالنحاس عن 

 .قطع سن اللوالب

 .تتميز مواد الصمامات وملحقاهتا خبصائص وافية عند أدىن درجة حرارة تشغيل للصهريج النقال ١٢-٥-٤-٧-٦

ربعة أمثال  ألتوصيالت األنبوبية والتركيبات األنبوبية عن      ال يقـل ضغط االنفجار يف مجيع ا        ١٣-٥-٤-٧-٦
ربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض له الصهريج أثناء  أضـغط التشغيل األقصى املسموح به لوعاء الصهريج أو  

 .)باستثناء وسائل ختفيف الضغط(اخلدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى 

 وسائل ختفيف الضغط ٦-٤-٧-٦

وعاء صهريج بوسيلتني مستقلتني على األقل لتخفيف الضغط من النوع احململ           يـزود كـل      ١-٦-٤-٧-٦
وتكون  به، وتنفتح وسائل ختفيف الضغط أوتوماتيا عند ضغط ال يقل عن ضغط التشغيل األقصى املسموح. بنابض

ائل بعد وتقفل هذه الوس. من ضغط التشغيل األقصى املسموح به يف املائة ١١٠مفتوحة بالكامل عند ضغط يعادل 
حتت الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ وتظل مغلقة يف مجيع الضغوط  يف املائة ١٠التفريغ قريباً من ضغط ال يقل عن 

 .السائل) متّوج( ر مبا يف ذلك متّو،وتكون وسائل ختفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية. األدىن من ذلك

 ،غازات املسيلة املربدة غري اللهوبة واهلدروجني مزودة      لنقل ا جيـوز أن تكون أوعية صهاريج        ٢-٦-٤-٧-٦
احململة بنابض على النحو املبني     ختفيف الضغط   بالتوازي مع وسائل    مركّـبة   بأقراص قصمة    ،باإلضـافة إىل ذلك   

 .٣-٧-٤-٧-٦و ٢-٧-٤-٧-٦ي ـف

كوين أي   وت ، وتسرب الغاز  ، مواد غريبة  ةتصمم وسائل ختفيف الضغط حبيث متنع دخول أي        ٣-٦-٤-٧-٦
 .ضغط زائد خطر

 .تعتمد السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة وسائل ختفيف الضغط املستخدمة ٤-٦-٤-٧-٦

  ومعايريهاوسائل ختفيف الضغط معدل تصريف ٧-٤-٧-٦

من العزل يف    يف املائة    ٢٠يف حالـة فقـدان اخللخلة يف صهريج معزول باخللخلة أو فقدان              ١-٧-٤-٧-٦
 ال  حبيث ااجملمع جلميع وسائل ختفيف الضغط املركبة كافي      معدل التصريف   كون  يلبة، يتعني أن    صهريج معزول مبواد ص   

 . يف املائة من ضغط التشغيل األقصى املسموح به١٢٠ داخل وعاء الصهريج )مبا يف ذلك التراكم(يتجاوز الضغط 

 باستخدام  عدل امل الوغ هذ يف حالـة الغازات املسيلة املربدة غري اللهوبة واهلدروجني ميكن ب           ٢-٧-٤-٧-٦
وتنكسر األقراص القصمة عند ضغط امسي . بالتوازي مع وسائل ختفيف الضغط املطلوبةاملركّـبة األقراص القصمة 

 .يساوي ضغط اختبار وعاء الصهريج

 اإلحاطة الكاملة   يف ظروف  ٢-٧-٤-٧-٦ و ١-٧-٤-٧-٦حتـت الظـروف املبينة يف        ٣-٧-٤-٧-٦
 إلبقاء الضغط يف وعاء الصهريج عند ااجملمع جلميع وسائل ختفيف الضغط كافيريف التص معدلكون  يبالـنريان،   

 .ضغط االختبار
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 ا تقره ة راسخ دونة تقنية ملاملطلوب لوسائل ختفيف الضغط وفقاً      التصريف   معـدل سـب   حي ٤-٧-٤-٧-٦
 .)٦(السلطة املختصة

 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط ٨-٤-٧-٦

 :ات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يليتوضع عالم ١-٨-٤-٧-٦

  اليت يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛)بار أو كيلوباسكال(قيمة الضغط  )أ(

 ؛بنابضالسماح املرخص به عند ضغط التصريف للوسائل احململة و )ب(

 درجة احلرارة املرجعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛و )ج(

ن اهلواء يف الثانية    ـة م ـ املقـدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسي     معدل التصريف و )د(
 ؛)ث/٣م(

 :وتبني املعلومات التالية أيضاً كلما أمكن عملياً

 .اسم الصانع ورقم الكتالوج ذو الصلة  )ه(

ـ  ٢-٨-٤-٧-٦  الدويللمعيار  لبني على وسائل ختفيف الضغط وفقاً       يي  ذ املقدر ال  معـدل التصريف  دد  حي
 .ISO 4126-1:1991 للتوحيد القياسي

 توصيالت وسائل ختفيف الضغط ٩-٤-٧-٦

 إىل وسائل ختفيف الضغط كافياً مبا يسمح مبرور التصريف املطلوب           تيكون حجم التوصيال   ١-٩-٤-٧-٦
ا الضغط إال حيثم  وال يركب أي صمام حابس بني وعاء الصهريج ووسائل ختفيف           . بـال عائق إىل وسيلة األمان     

ــون      ــرى وتك ــباب أخ ــيانة أو ألس ــراض الص ــزدوجة ألغ ــائل م ــزوداً بوس ــهريج م ــون الص  يك
الصـمامات احلابسـة اليت ختدم وسائل التصريف العاملة بالفعل حمكمة يف وضع مفتوح أو أن تكون الصمامات احلابسة       

وال يكون هناك أي    . ر مستوفاة باستمرا  ٧-٤-٧-٦بعض بنظام إحكام جيعل االشتراطات الواردة يف         ال بعضهابمتصـلة   
حاجز يف أية فتحة تؤدي إىل منفس أو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من وعاء الصهريج إىل تلك                      

وتصـرف املنفسات أو األنابيب اخلارجة من خمارج وسائل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها، البخار أو                . الوسـيلة 
 .التخفيف تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن

 موضع وسائل ختفيف الضغط ١٠-٤-٧-٦

تكـون مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط يف قمة وعاء الصهريج يف وضع أقرب ما ميكن عملياً من               ١-١٠-٤-٧-٦
قصى يف حيز البخار يف     وتقع مداخل مجيع وسائل ختفيف الضغط حتت ظروف امللء األ         . املركـز الطـويل والعرضي للوعاء     

وللغازات املسيلة املربدة يكون البخار املنطلق      . الوعاء وتكون الوسائل مرتبة حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق بدون عوائق          
ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار شريطة . موجهـاً بعيداً عن الصهريج بطريقة ال جتعله يتالمس مع الوعاء        

 .التخفيفك من السعة املطلوبة لوسيلة أال خيفض ذل

 ــــــــــــــــ
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and انظر على سبيل املثال )٦( 

Portable Tanks for Compressed Gases". 
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ري املرخص هلم   تـتخذ ترتيبات لوضع وسائل ختفيف الضغط بعيداً عن متناول األشخاص غ            ٢-١٠-٤-٧-٦
 .وحلماية الوسائل من التلف يف حالة انقالب الصهريج النقال

 أجهزة القياس ١١-٤-٧-٦

لوزن، فإنه يتعني أن يكون مزوداً جبهاز قياس بقياس ا ملء الصهريج النقال يتوخىما مل يكن  ١-١١-٤-٧-٦
ياس املصنوعة من مواد هشة أخرى      وال تستخدم أجهزة حتديد املنسوب الزجاجية أو أجهزة الق        . أو أكثر مناسيب  

 .إذا كانت تتالمس مباشرة مع حمتويات وعاء الصهريج

 . بتوصيلة لتركيب جهاز لقياس اخللخلة)التفريغ (يزود غالف الصهريج النقال املعزول بأسلوب اخللخلة ٢-١١-٤-٧-٦

 دعائم الصهاريج النقالة، ووسائل الرفع والتثبيت ١٢-٤-٧-٦

ـ    ١-١٢-٤-٧-٦ وتؤخذ يف  . هاريج النقالة وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونة أثناء النقل          تصـمم الص
. ١٣-٢-٤-٧-٦ وعامل األمان املبني يف      ،١٢-٢-٤-٧-٦وى املبينة يف    االعتبار يف هذا اجلانب من التصميم القُ      

 .ويسمح بتركيب زحافات أو أطر أو محاالت أو تركيبات مماثلة أخرى

 )مثل احلماالت، واألطر، اخل(يسبب جمموع اإلجهادات اليت تسببها دعائم الصهريج يتعني أال  ٢-١٢-٤-٧-٦
وتركب وسائل رفع وتثبيت . ووسائل رفع الصهريج النقال وتثبيته إجهاداً مفرطاً يف أي جزء من أجزاء الصهريج

ها يف ألواح التقوية    يفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن ميكن تثبيت       و ،دائمـة على مجيع الصهاريج النقالة     
 .املوجودة على الصهريج عند نقط التدعيم

 .تراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم واألطر ٣-١٢-٤-٧-٦

وتكون وسائل إغالق مناشب الروافع     . ةييكـون باإلمكـان إغالق مناشب الروافع الشوك        ٤-١٢-٤-٧-٦
ة قابلة  يوال يلزم وجود مناشب للروافع الشوك     . بصفة دائمة  به   ثبتةة جزءا دائماً من هيكل احلماية أو م       يالشـوك 

 :متراً شريطة ٣,٦٥لإلغالق يف الصهاريج النقالة اليت ال يتجاوز طوهلا 

 وعاء الصهريج مع مجيع التركيبات بصورة جيدة من خطر االصطدام بريش            محايـة  )أ(
 ة؛يالرافعة الشوك

 . عن نصف الطول األقصى للصهريج النقاللشوكيةاأال تقل املسافة بني مراكز مناشب الروافع  )ب(

 أوعية ىمحت، ٣-٣-٢-٤عندما ال تكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل حسبما جاء يف          ٥-١٢-٤-٧-٦
 ىمحتو. الصـهاريج ومعدات التشغيل من التلف الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب                

يث يستبعد انطالق حمتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو انقالب الصهريج النقال فوق             التركيبات اخلارجية حب  
 :وتتضمن أمثلة احلماية. تركيباته

استخدام قضبان طولية حلماية وعاء     وميكن حتقيقها ب  احلماية من تأثري الصدم اجلانيب،       )أ(
 الصهريج من اجلانبني عند مستوى خط الوسط؛

 حلقات أو قضبان تدعيم     وميكن حتقيقها باستخدام   من االنقالب،    محاية الصهريج النقال   )ب(
 ؛تثبت عرب هيكل احلماية
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 ؛طوقمصدم أو وميكن حتقيقها باستخدام احلماية من الصدم اخللفي،  )ج(

 تنطبق  هيكلمحايـة وعاء الصهريج من التلف بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام             )د(
 ؛ISO 1496-3:1995 القياسي  للتوحيداملعيار الدويلعليه مواصفات 

محايـة الصهريج النقال من تأثري الصدم أو االنقالب، وذلك باستخدام غالف عزل               )ه(
 .باخللخلة

 اعتماد التصميم ١٣-٤-٧-٦

لصهريج تصـدر السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها شهادة اعتماد ألي تصميم جديد                ١-١٣-٤-٧-٦
 املخصص   تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض     من قبل ن الصهريج النقال قد فحص      د هذه الشهادة بأ   فيوت. نقـال 

 جمموعة من الصهاريج النقالة بدون تغيري يف التصميم، تكون الشهادة إنتاجوعند . ه ويستويف اشتراطات هذا الفصلـل
املربدة ، والغازات املسيلة    ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل للصهريج         . صاحلة للمجموعة كلها  

 املميزة ويتكون رقم االعتماد من العالمة. املسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصهريج والغالف ورقم االعتماد  
، أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية             أراضيهاأو عالمة الدولة اليت منح االعتماد يف        

 وتذكر يف الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقاً للفقرة. ، ورقم التسجيل١٩٦٨ بشأن حركة املرور على الطرق لعام       فييـنا 
 هوجيـوز اسـتخدام اعـتماد التصميم العتماد صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من النوع نفس                . ٢-١-٧-٦

 .اثلةإغالق وملحقات ممدعائم ووسائل بومزودة واحدة  باستخدام تقنيات صنع اوبالسماكة نفسه

يتضـمن تقرير اختبار النموذج األويل، الذي يقدم للحصول على اعتماد التصميم املعلومات التالية               ٢-١٣-٤-٧-٦
 :على األقل

 عيار الدويل للتوحيد القياسي  امل املنطبق، احملدد يف     هـيكل احلمايـة   نـتائج اختـبار      )أ(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛٣-١٤-٤-٧-٦الختبار الواردين يف نتائج الفحص األويل واو )ب(

 .عند االنطباق ١-١٤-٤-٧-٦نتائج اختبار الصدم الوارد يف و )ج(

 الفحص واالختبار ١٤-٤-٧-٦

ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن سالمة  ١-١٤-٤-٧-٦
ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج أويل لكل تصميم الختبار الصدم ، بصيغتها املعدلة، ١٩٧٢،  )CSC(احلاويات  

 .٤١الطويل الدينامي املبني يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، القسم 

 وبعد ،)الفحص واالختبار األوليان( قبل تشغيله للمرة األوىل      همعداتكل صهريج نقال و   يفحص وخيترب    ٢-١٤-٤-٧-٦
 مع فحص واختبار دوريني وسطيني      ) سنوات ٥الفحص واالختبار الدوريان كل     (تجاوز مخس سنوات    ذلك على فترات ال ت    

وميكن تنفيذ .  سنوات٥ يف منتصف الفترة بني الفحص واالختبار الدوريني كل        )سنة ٢,٥الفحص واالختبار الدوريان كل     (
 فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عن وينفذ.  أشهر من التاريخ احملدد له ٣سنة خالل  ٢,٥ كلالفحـص واالختبار  

 .٧-١٤-٤-٧-٦تاريخ آخر فحص واختبار دوريني إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب 
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يتضمن الفحص واالختبار األوليان للصهريج النقال مراجعة خلصائص التصميم، وفحصاً داخلياً  ٣-١٤-٤-٧-٦
 نقلها فيه، واختباراً توخىجب للغازات املسيلة املربدة امل  وخارجـياً للصهريج النقال وتركيباته مع إيالء االعتبار الوا        

وميكن إجراء اختبار الضغط كاختبار     . ٢-٣-٤-٧-٦ مـع اإلشارة إىل اختبارات الضغط وفقاً للفقرة          ،للضـغط 
وقبل تشغيل الصهريج .  أو باستخدام سائل أو غاز آخر مبوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها ،هدرويل

وبعد إجراء  .  واختبار للتشغيل السليم جلميع وسائل التشغيل      ملنع التسرب الـنقال للمرة األوىل، جيرى أيضاً اختبار        
. لتسربا منع كل على حدة، ختترب معاً بعد التجميع للتحقق من           ،اختـبار الضـغط على وعاء الصهريج وتركيباته       

 باستخدام التصوير    لفحص غري متلف   الختبار األويل  أثناء ا  إلجهادات قصوى  مجيع اللحامات اليت تتعرض      ختضـع و
 .وال ينطبق ذلك على الغالف. طريقة أخرىب، أو يةفوق الصوتباملوجات باألشعة، أو 

سنة فحصاً خارجياً للصهريج     ٢,٥ سنوات وكل    ٥يتضـمن الفحص واالختبار الدوريان كل        ٤-١٤-٤-٧-٦
لتسرب واختباراً ملنع ازات املسيلة املربدة املتوخى نقلها فيه، واختباراً   مع إيالء االعتبار الواجب للغا     ،الـنقال وتركيباته  

ويف حالة  .  يف حالة االنطباق   )التفريغ ( وتسجيل قراءة اخللخلة   ،للـتحقق مـن التشغيل السليم جلميع معدات التشغيل        
 ، سنوات ٥سنة وكل    ٢,٥كل   يرتع الغالف والعزل احلراري أثناء االختبار الدوري         ،الصهاريج غري املعزولة باخللخلة   

 .ولكن فقط بالقدر املطلوب لعمل تقييم موثوق

 ٥باإلضـافة إىل ذلـك، يـرتع الغالف والعزل احلراري أثناء الفحص واالختبار الدوريني كل                 ٥-١٤-٤-٧-٦
 . ولكن فقط بالقدر املطلوب لعمل تقييم موثوق،)التفريغ (سنوات للصهاريج غري املعزولة باخللخلة

ال يعبأ الصهريج النقال أو يعرض للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني  ٦-١٤-٤-٧-٦
غري أنه ميكن نقل صهريج نقال معبأ قبل تاريخ         . ٢-١٤-٤-٧-٦ سنوات على النحو املنصوص عليه يف        ٥كل  

.  صالحية آخر فحص واختبار    انتهاء صالحية آخر فحص واختبار خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور بعد تاريخ انتهاء             
 :وباإلضافة إىل ذلك، ميكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوريني يف احلاالت التالية

 بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو االختبار التايل قبل إعادة التعبئة؛ )أ(

على غري ذلك، لفترة ال تتجاوز ستة شهور بعد تاريخ انتهاء           ما مل توافق السلطة املختصة      و )ب(
لتخلص منها  بغرض ا صالحية آخر فحص واختبار دوريني، للسماح بإعادة البضائع اخلطرة          

 .ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة

 عندما تظهر على الصهريج النقال مساحات تالفة        يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني     ٧-١٤-٤-٧-٦
ويعتمد مدى الفحص   .  أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصهريج النقال          مظاهرأو مـتآكلة، أو تسريب، أو       

ويتضمن على األقل عناصر    . واالختـبار االسـتثنائيني على حجم التلف أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال             
 .٤-١٤-٤-٧-٦سنة وفقاً للفقرة  ٢,٥بار الدوريني كل الفحص واالخت

نقر أو أي يكفل الفحص الداخلي أثناء الفحص واالختبار األوليني فحص وعاء الصهريج لكشف  ٨-١٤-٤-٧-٦
اللحامات أو أي مظاهر أخرى ميكن أن جتعل وعاء الصهريج       يف  تـآكل أو بري، أو انبعاجات أو تشوهات أو عيوب           

 .غري مأمون للنقل

 :يكفل الفحص اخلارجي ما يلي ٩-١٤-٤-٧-٦
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 التربيد عند االنطباق واحلشايا   /فحـص املواسري اخلارجية والصمامات ونظم الضغط       )أ(
ي مظاهر أخرى، مبا يف ذلك      أكلة، أو عيوب، أو     آ مناطق مت  ة، لكشف أي  )التوسيد(

  النقل؛التسريب، ميكن أن جتعل الصهريج النقال غري مأمون للتعبئة أو التفريغ أو

 شايا؛احلعدم وجود تسريب يف أي أغطية لفتحات الدخول أو التأكد من  )ب(

 ذات شفة  توصيلة   ةملسامري أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أي       اأو ربط   استبدال   )ج(
 أو شفة مسدودة؛

تآكل أو تشوه أو تلف أو      أي   أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من         منالتأكد   )د(
والتأكد من التشغيل السليم لوسائل اإلغالق من بعد   . ميكن أن مينع تشغيلها العادي    عيب  

 ذاتية اإلغالق؛الوالصمامات احلابسة 

 ، وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصهريج النقال وسهولة قراءهتا         منالـتأكد     )ه(
 شتراطات املنطبقة؛من استيفائها لالو

 . والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال ُمرضيةماية،هيكل احلالتأكد من أن حالة  )و(

 ٤-١٤-٤-٧-٦ و ٣-١٤-٤-٧-٦ و ١-١٤-٤-٧-٦ يفتـنفذ الفحـوص واالختبارات املبينة        ١٠-١٤-٤-٧-٦
.  أو يشـهد علـيها خبري معتمد لدى السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها               ،٧-١٤-٤-٧-٦ و ٥-١٤-٤-٧-٦و

زءاً من الفحص واالختبار، يتعني أن يكون ضغط االختبار مبني على لوحة البيانات املثبتة على               يكون اختبار الضغط ج   وعـندما   
 .فحص الصهريج النقال وهو حتت الضغط لكشف أي تسريب يف وعاء الصهريج أو املواسري أو املعداتيو. الصهريج النقال

 حرق أو حلام يف وعاء الصهريج،       كون قد حدثت فيها عمليات قطع أو      تيف مجـيع احلاالت اليت       ١١-١٤-٤-٧-٦
 ،وعية الضغطأل ةاملعتمددونة املخيضـع هـذا العمـل ملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها، مع مراعاة            

 .وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد انتهاء العمل.  لبناء وعاء الصهريجستخدمةامل

ف دليل على أي مظهر غري مأمون، ال يعاد الصهريج النقال إىل التشغيل حىت              اكتشايف حالة    ١٢-١٤-٤-٧-٦
 .يحه وإعادة إجراء االختبار عليه واجتياز االختبارليتم تص

 وضع العالمات ١٥-٤-٧-٦

توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بصورة دائمة على الصهريج  ١-١٥-٤-٧-٦
وعندما ال ميكن ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال تثبيت . يسهل الوصول إليه لفحصهالنقال يف مكان بارز 

 دونةاملقتضيها  تاللوحـة بصـورة دائمة على وعاء الصهريج، فإنه توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت                 
 .خلتم أو بأي طريقة مماثلة أخرىوتبني على اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة ا. وعية الضغط ألةاملعتمد

 بلد الصنع

U ٢-١-٧-٦انظر (لترتيبات البديلة يف حالة ا رقــم بلــد:( 
N االعتماد االعتماد "AA" 

 اسم الصانع أو عالمته التجارية
 الرقم املسلسل للصانع
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 اهليئة املرخصة باعتماد التصميم
 رقم تسجيل املالك

 الصنعسنة 
 ا صمم وعاء الصهريج بناء عليهيتاللضغط وعية األ ة املعتمددونةامل

 )٢(ضغط االختبار ـــــــ بوحدات بار كيلوباسكال
 )٢(ـــــــ بوحدات بار أو كيلوباسكال ضغط التشغيل األقصى املسموح به

 سºا  الدنييةرارة التصميماحلدرجة 
 ـــــــ لتر ٢٠ºالسعة املائية عند درجة 

 شاهدتاريخ اختبار الضغط األويل وهوية ال
  املواد املعيارية)مراجع( صنع وعاء الصهريج ومرجع )مواد(مادة 

 ـــــــ مم   يف الفوالذ املرجعيةالسماكة املناظر
 )اختبارات دورية(تاريخ ونوع أحدث اختبار دوري 

 )٢(بوحدات بار أو كيلوباسكال ضغط االختبار ـــــــ سنة ـــــــ شهر ـــــــ
 هد على أحدث اختبار ـــــــختم اخلبري الذي أجرى أو ش

 اليت اعتمد الصهريج النقال لنقلها اتللغازاألمساء الكاملة 
  ـــــــ"عزل باخللخلة"أو " عزل حراري"إما 

 طوا ـــــــ) الدفق احلراري(كفاءة نظام العزل 
* كيلوباسكال/ بار _________يوم أو ساعة، والضغط األويل       _________ زمـن االحتباس املرجعي   

 .بالكيلوغرامات لكل غاز مسيل مربد مسموح بنقله درجة امللء ـــــــو

تسـجل املعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية            ٢-١٥-٤-٧-٦
 :تثبت بإحكام على الصهريج النقال

 لاسم املالك واملشّغ
 )جة حرارة للحمولةومتوسط أدىن در(اسم الغاز املسيل املربد املنقول 

 كغم  ـــــــا املسموح هبالكتلة اإلمجالية القصوى
 كغم الوزن الفارغ ـــــــ

 )أو ساعة(يوم  زمن االحتباس الفعلي للغاز املنقول ـــــــ

 . انظر أيضا القسم اخلامسة، املنقولة املربدة املسيلات الغاز اسمتعينيل :ملحوظة

مصمماً ومعتمداً للمناولة يف البحار املفتوحة، تكتب على اللوحة   ل  الصهريج النقا كـان   ا  ذإ ٣-١٥-٤-٧-٦
 ".OFFSHORE PORTABLE TANK" "صهريج نقال حبري"البيانية اخلارجية عبارة 

 ــــــــــــــ
 .تبني الوحدة املستخدمة )٢( 
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) ح م ع غ(اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار احلاويات املتعددة العناصر للغازات  ٥-٧-٦
 املستخدمة يف نقل الغازات غري املربدة

 التعاريـف ١-٥-٧-٦

 :ألغراض هذا القسم 

 هي االسطوانات أو األنابيب أو رزم االسطوانات؛ )عناصر احلاوية (العناصر

 هو اختبار يستخدم غازاً يعّرض العناصر ومعدات التشغيل يف حاوية الغاز املتعددة العناصر           اختـبار منع التسرب   
  يف املائة من ضغط االختبار؛ ٢٠ي فعال ال يقل عن لضغط داخل

 أو تفريغ العناصر؛/جتميع من األنابيب والصمامات اليت تربط فتحات ملء و هواملشعب 

 هي جمموع الكتلة الفارغة حلاوية الغاز املتعددة العناصر وأثقل محل يرخص            الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا    
 بنقله فيها؛

 هي أجهزة القياس ووسائل امللء والتفريغ والتنفيس واألمان؛ معدات التشغيل

 . هي وسائل التقوية والتثبيت واحلماية والتوازن اخلارجة عن العناصرالتجهيزات اهليكلية

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء ٢-٥-٧-٦

وحتتوي .  اهليكلية هيزاهتاجتتكـون حاوية الغازات املتعددة العناصر قادرة على أن متأل دون نزع              ١-٢-٥-٧-٦
 العناصر  ةوتصمم حاويات الغاز املتعدد   . وسـائل توازن خارجة عن العناصر لتوفر السالمة اهليكلية يف املناولة والنقل           

 مبا  ،بأربطة رفع وربط كافية لرفع حاوية الغاز املتعددة العناصر        تزود  وتبىن بدعامات لتوفر قاعدة مأمونة أثناء النقل، و       
وتصمم حاوية الغاز املتعددة العناصر حبيث      . ها وهي مشحونة حىت إمجايل كتلتها القصوى املسموح هبا        يف ذلـك رفع   

 .ميكن شحنها يف وحدة نقل أو سفينة، وتزود بزالقات أو سنادات أو ملحقات لتسهيل املناولة امليكانيكية

هز حبيث تتحمل كل األحوال     وتصنع وجت ) ح م ع غ   (تصمم احلاويات املتعددة العناصر للغازات       ٢-٢-٥-٧-٦
 . والكاللةالديناميمحال ويأخذ التصميم يف االعتبار آثار األ. اليت ستتعرض هلا أثناء ظروف املناولة والنقل العادية

 تصـنع عناصـر حاويـة الغاز املتعددة العناصر من الفوالذ غري امللحوم، وتبىن وختترب وفقاً                ٣-٢-٥-٧-٦
 .وية الغاز املتعددة العناصر من نفس الطراز التصميميوتكون كل عناصر حا. ٢-٦للفصل 

 : عناصر حاوية الغاز املتعددة العناصر وتركيباهتا واملواسري املركبة فيها ما يليستويفت ٤-٢-٥-٧-٦

 للغـــازات انظـــر( املـــواد املــتوخى نقــلهـا تكــون مــتوافقة مــعأن  )أ(
ISO 11114-1:1997و ISO 11114-2:2000(؛ أو 

ـ   )ب( بطريقة سليمة أو متت معادلتها بتفاعل      ) جعلها خاملة (ميلها  ون قـد متّ خت    أن يك
 .كيميائي

ـ  ٥-٢-٥-٧-٦   املعادن املختلفة، الذي ميكن أن يؤدي إىل تلف نتيجة لفعل التيار الغلفاين            تالمس جتنـب    راعىي
)galvanic action(. 
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 وسائل أو ةتعددة العناصر، مبا يف ذلك أيملواد الداخلة يف صنع حاوية الغاز امليراعى أال تؤثر ا ٦-٢-٥-٧-٦
 . الغازات املتوخى نقلها يف احلاوية املتعددة العناصرتأثريا ضارا يفأو ملحقات، ) حشايا(وسائد 

حبيث تتحمل على األقل ضغط     ) ح م ع غ   (تصـمم احلاويـات املتعددة العناصر للغازات         ٧-٢-٥-٧-٦
تية والدينامية واحلرارية اليت تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل احملتويات املوجودة بداخلها واألمحال االستا

ويثبت التصميم أن تأثريات الكالل الذي يسببه تكرار حدوث هذه األمحال طوال            . دون حدوث فقد يف حمتوياهتا    
 .قد أخذت يف االعتبار) ح م ع غ(العمر املتوقع للحاويات املتعددة العناصر للغازات 

ووسائل تثبيتها، يف ظروف التحميل     ) ح م ع غ   (تكون احلاويات املتعددة العناصر للغازات       ٨-٢-٥-٧-٦
 :األقصى املسموح به، قادرة على امتصاص القوى االستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة

 يف التسارع   ا الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا مضروب      ضعف: يف اجتـاه السفر    )أ(
(g)ن اجلاذبية الناتج ع

 ؛)١(

قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا      : وأفقـياً بـزاوية قائمة على اجتاه السفر        )ب(
 الكتلة  لضعفعـندما يكـون اجتاه السفر غري حمدد بوضوح تكون القوى مساوية             (

(g)مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ) اإلمجالية القصوى املسموح هبا
 ؛)١(

قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا مضروبة يف التسارع         : اً إىل أعلى  ورأسـي  )ج(
(g)الناتج عن اجلاذبية 

 ؛)١(

إمجايل احلمولة، ( قيمة الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا ضعف: ورأسياً إىل أسفل )د(
(g)مضروباً يف التسارع الناتج عن اجلاذبية ) مبا يف ذلك تأثري اجلاذبية

)١(. 

ال يتجاوز اإلجهاد يف أكثر نقاط العناصر إجهاداً، حتت القوى املذكورة أعاله، القيم       يراعى أ  ٩-٢-٥-٧-٦
 إذا مل تكن العناصر قد صممت وبنيت واختربت وفقاً هلذه           ، أو ١-٢-٢-٦ذات الصلة املبينة يف     املبيـنة إما يف املعايري      

 ).١-٣-٢-٦انظر (به أو تعتمده السلطة املختصة يف بلد االستخدام أو املعيار التقين الذي تعترف دونة املعايري، يف امل

 حتت كل قوة من القوى      يـراعى عـامل أمان هيكل احلماية  والترتيبات على النحو التايل            ١٠-٢-٥-٧-٦
 :٨-٢-٥-٧-٦املذكورة يف 

أنواع الفوالذ اليت تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان            يف حالـة   )أ(
 لنسبة ملقاومة اخلضوع املضمونة؛ أو با١,٥

 ١,٥أنواع الفوالذ اليت ال تتميز بنقطة خضوع حمددة بوضوح، يراعى عامل أمان              يف حالة  )ب(
 يف املائة، ويف حالة أنواع الفوالذ األوستنييت قوة صمود          ٠,٢للقيمة املضمونة لقوة الصمود     

 . يف املائة١

ـ  ١١-٢-٥-٧-٦  يتوخىكهربائياً إذا كان    ) ح م ع غ   ( العناصر للغازات     تـأريض احلاويات املتعددة    وزجي
 .استخدامها يف نقل غازات هلوبة

 ـــــــــــــ
 .٢ث/م ٩,٨١ = gألغراض احلساب تكون قيمة تسارع اجلاذبية  )١( 
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جهادات ز اإل ييكل وترك فيما يتصل باهل  بطريقة متنع احلركة غري املرغوب فيها       احلاوية  تؤمن عناصر    ١٢-٢-٥-٧-٦
 . الضارةوضعيةملا

 معدات التشغيل ٣-٥-٧-٦

تشـكل معـدات التشغيل أو تصمم ملنع التلف الذي قد يترتب على انطالق حمتويات وعاء         ١-٣-٥-٧-٦
وحني يسمح الربط بني هيكل احلماية والعناصر باحلركة النسبية بني . الضغط أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل

. عدات حبيث تسمح مبثل هذه احلركة دون احتمال حدوث تلف ألجزاء التشغيل           اجملموعـات الفرعـية تثبت امل     
والصمامات احلابسة من خطر اللي بفعل ) جتاويف األنابيب، وسائل اإلغالق( املشعبات وتركيبات التفريغ ىمحتو

مامات واألنابيب وتكون أنابيب املشعب املؤدية إىل الصمامات احلابسة مرنة مبا يكفي حلماية الص. القوى اخلارجية
مبا يف ذلك الشفاه أو (ويكون باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريغ . من القص، أو إطالق حمتويات أوعية الضغط

 .وأي أغطية واقية ضد فتحها عن غري قصد) السدادات امللولبة

ويصمم مشعب  .  بصمام ٣-٢يـزود كـل عنصـر يزمع استخدامه يف نقل غازات القسم              ٢-٣-٥-٧-٦
ـ  ويف حالة  .  حبيث ميكن ملء العناصر كال على حدة، ويعزل بصمام ميكن ختمه           ٣-٢ازات املسيلة يف القسم     الغ

 . لتر٣ ٠٠٠ تعزل العناصر بصمام يف جتميعات ال تتجاوز ١-٢نقل غازات القسم 

 على ان صمام)ح م ع غ(ات لغازلاويات املتعددة العناصر احلفتحات ملء وتفريغ يوضع يف  ٣-٣-٥-٧-٦
 ال   صماماً وجيوز أن يكون أحد الصمامات    . تعاقـب يف موقع يسهل الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء           ال

قواطع األنابيب اليت ميكن أن تغلق من الناحيتني،        يف   يركبو. وميكن وصل وسائل امللء والتفريغ مبشعب     . رجعيا
 ضغط زائد، وتوضع عالمات واضحة على واليت ميكن أن يتسرب هلا ناتج سائل صمام لتخفيف الضغط ملنع تكون

ويصمم كل صمام حابس أو وسيلة      . الصـمامات العازلة الرئيسية يف حاوية الغاز املتعددة العناصر تبني اجتاهات إغالقها           
ويكون قفل مجيع   . اوية املتعددة العناصر  احل مرة أو أكثر ضغط اختبار       ١,٥إغـالق مماثلة ويبىن حبيث يتحمل ضغطاً يبلغ         

أما الصمامات احلابسة األخرى فيبني     . مات احلابسـة امللولبة بلف عجلة اإلدارة يف اجتاه حركة عقارب الساعة           الصـما 
وتصمم مجيع الصمامات احلابسة وتوضع حبيث ال ميكن فتحها بدون          . واجتاه إغالقها ) مفتوحة أو مغلقة  (بوضوح وضعها   

 .وامللحقاتوتستخدم املعادن القابلة للسحب يف بناء الصمامات . قصد

تصـمم توصيالت األنابيب وتبىن وتركب حبيث ميكن جتنب خطر تلفها بسبب التمدد واالنكماش           ٤-٣-٥-٧-٦
وال تقل  . وتلحم كل وصالت األنابيب بالنحاس أو بربط معدين معادل        . احلراريني، والصدمات امليكانيكية واالهتزازات   

 .ر ملعدات التشغيل وللمشعب عن ثلثي ضغط اختبار العناصروال يقل الضغط املقد. س٥٢٥ºنقطة انصهار اللحام عن 

 وسائل ختفيف الضغط ٤-٥-٧-٦

 املستخدمة يف نقل ثاين أكسيد      ،)ح م ع غ   (تعددة العناصر للغازات    املاويـات   عناصـر احل   ١-٤-٥-٧-٦
عزهلا بصمام ، يكون باإلمكان )١٠٧٠رقم األمم املتحدة  (النتروزوأكسيد ) ١٠١٣رقم األمم املتحدة (الكربون 

وتزود كل جمموعة بوسيلة أو أكثر من وسائل ختفيف .  لتر٣ ٠٠٠عـازل يف جمموعـات ال يـتجاوز حجمها         
 أخرى بوسائل لنخفيف الضغط على النحو الذي        لغازاتاملخصصة  تعددة العناصر   املاويات  وتزود احل . الضـغط 

 .حندده السلطة املختصة يف بلد االستخدام

ئل ختفيف الضغط يزود كل عنصر أو جمموعة عناصر حاوية الغاز املتعددة العناصر             حني تركب وسا   ٢-٤-٥-٧-٦
) متّوج(وتكون وسائل ختفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، مبا يف ذلك متّور              . بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط    

 . خطردالسائل، وتصمم حبيث متنع دخول أي مواد خارجية وتسرب الغاز، أو تكون أي ضغط زائ
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املستخدمة يف نقل غازات مسيلة غري      ) ح م ع غ   (تكون احلاويات املتعددة العناصر للغازات       ٣-٤-٥-٧-٦
 مزودة بوسيلة لتخفيف الضغط توافق عليها ٦-٢-٥-٢-٤ املنصوص عليه يف T50مربدة معينة حمددة يف التوجيه 

عددة العناصر يف اخلدمة املختصة هلا مزودة بوسيلة وما مل تكن حاوية الغاز املت. السلطة املختصة يف بلد االستخدام
وجيوز أو  . لتخفيف الضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع احلمولة فإنه يتعني أن تتضمن وسيلة األمان قرصاً قصما               

ويسمح هذا الترتيب بكشف    . تزود وسيلة ختفيف الضغط احململة بنابض مبقياس للضغط أو مؤشر دليلي مناسب           
وينكسر القرص  . و الثقوب أو التسريب الذي ميكن أن يسبب قصور وسيلة ختفيف الضغط           انكسـار القـرص أ    

 .على ضغط بدء تفريغ وسيلة ختفيف الضغط احململة بنابض يف املائة ١٠  بنسبةالقصم عند ضغط امسي يزيد

ة يف نقل املتعددة األغراض املستخدم) ح م ع غ(يف حالة احلاويات املتعددة العناصر للغازات  ٤-٤-٥-٧-٦
 للغاز الذي ١-٧-٣-٧-٦الغـازات املسيلة منخفضة الضغط تفتح وسائل ختفيف الضغط عند الضغط املبني يف              

 .يتميز بأعلى ضغط أقصى مسموح به بني الغازات اليت يسمح بنقلها يف حاوية الغاز املتعددة العناصر

 معدل تصريف وسائل ختفيف الضغط ٥-٥-٧-٦

يف اجملمع لوسائل التخفيف يف حالة اإلحاطة الكاملة للنريان للحاويات           التصر معـدل كـون   ي ١-٥-٥-٧-٦
 ١٢٠) مبا يف ذلك التراكم   ( حبيث ال يتجاوز الضغط داخل العناصر        اكافي) ح م ع غ   (املتعددة العناصر للغازات    

-CGA S-1.2 وتستخدم املعادلة الواردة يف. يف املائة من ضغط التشغيل األقصى املسموح به لوسيلة ختفيف الضغط

2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed 

Gases"    يف املبينة  وجيوز أن تستخدم املعادلة     . الضغط األدىن يف نظام وسائل ختفيف       معدل التصريف  لتحديد إمجايل
CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"  

وجيـوز أن تستخدم وسائل لتخفيف الضغط حمملة بنابض لبلوغ         .  للعناصر املفـردة   به  املوصى معدل التصريف لتحديد  
دد حيويف حالة حاوية الغاز املتعددة األغراض      .  هبا بالكامل يف حالة الغازات املسيلة املنخفضة الضغط        معـدل التصـريف   

تصريف من بني الغازات معدل  التصـريف اجملمـع لوسائل ختفيف الضغط على أساس الغاز الذي يتطلب أعلى              معـدل 
 .املسموح بنقلها يف حاوية الغاز املتعددة العناصر

 اإلمجايل املطلوب لوسائل ختفيف الضغط املركبة على عناصر نقل الغازات           عدللـتحديد امل   ٢-٥-٥-٧-٦
 CGA S-1.2-2003 "Pressureانظر على سبيل املثال (اخلواص احلرارية الدينامية للغاز املسيلة، تؤخذ يف االعتبار 

Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases"  للغازات املسيلة 
 CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for و،نخفضـة الضـغط  امل

Compressed Gases"  رتفعة الضغطاملللغازات املسيلة.( 

 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط ٦-٥-٧-٦

 :توضع عالمات واضحة ودائمة على وسائل ختفيف الضغط تتضمن ما يلي ١-٦-٥-٧-٦

 ؛ الصلةوالصانع ورقم الكتالوج ذاسم  )أ(

 ؛ املقررةأو درجة احلرارة/و قررقيمة الضغط امل )ب(

 .تاريخ آخر اختبار )ج(

ـ  ٢-٦-٥-٧-٦ املقدر على وسائل ختفيف الضغط احململة بنابض للغازات املسيلة   معـدل التصـريف     دد  حي
 .ISO 4126-1:1991املنخفضة الضغط وفقاً للمعيار الدويل للتوحيد القياسي 
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 توصيالت وسائل ختفيف الضغط ٧-٥-٧-٦

ل ختفيف الضغط كافياً مبا يسمح مبرور التصريف بال عائق إىل يكون حجم التوصيالت لوسائ ١-٧-٥-٧-٦
وال يركب أي صمام حابس بني العنصر ووسائل ختفيف الضغط إال عند التزويد بوسائل              . وسيلة ختفيف الضغط  

مـزدوجة ألغراض الصيانة أو ألغراض أخرى، وتكون الصمامات احلابسة اليت ختدم الوسائل بالفعل حمكمة يف                
على األقل من    أو أن تكون الصمامات احلابسة متصلة ببعضها البعض حبيث تكون وسيلة واحدة              وضـع مفتوح،  

ال يكون هناك   و. ٥-٥-٧-٦الوسائل املزدوجة يف وضع التشغيل باستمرار وقادرة على استيفاء االشتراطات الواردة يف             
ا قد تقلل أو توقف التدفق من       أي حاجـز يف أية فتحة تؤدي إىل منفس أو إىل وسيلة ختفيف ضغط أو خترج منه                

وتكون للفتحات يف كل األنابيب والتجهيزات نفس جمال التدفق يف داخل وسيلة ختفيف . العنصر إىل هذه الوسيلة
. ملخرج وسيلة ختفيف الضغط   ويكون احلجم األدىن ألنابيب التصريف معادالً على األقل         . الضـغط اليت تتصل هبا    

ئل ختفيف الضغط، يف حالة استخدامها، البخار أو السوائل املنصرفة يف اجلو دون أن              وتصرف املنفسات اخلارجة من وسا    
 .تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسيلة التخفيف

 ضع وسائل ختفيف الضغطامو ٨-٥-٧-٦

البخار يف عناصر متصلة حبيز وسائل ختفيف الضغط تكون مجيع  ،الغازات املسيلةيف حالة نقل  ١-٨-٥-٧-٦
حتت ظروف امللء األقصى، وتكون الوسائل مرتبة، عند تركيبها، حبيث تكفل تصريف البخار املنطلق إىل                احلاوية

. تعددة العناصر أو بعناصرها أو بالعاملني     املأعلى ودون عوائق ملنع اصطدام الغاز أو السائل املنطلق حباوية الغاز            
بطريقة ال جتعله   احلاوية  از املنطلق بعيداً عن عناصر       يوجه الغ  ، واملؤكسدة التلقائية االشتعال لغازات  يف حالـة ا   و

 قلل شريطة أال ي،ويسمح باستخدام وسائل واقية مقاومة للحرارة حترف تدفق الغاز   . يصـطدم بالعناصر األخرى   
 .املطلوب لوسيلة ختفيف الضغطمعدل التصريف ذلك 

األشخاص غري املرخص هلم،    تـتخذ ترتيبات لوضع وسائل ختفيف الضغط بعيداً عن متناول            ٢-٨-٥-٧-٦
 .وحلماية الوسائل من التلف يف حالة انقالب حاوية الغاز متعددة العناصر

 وسائل قياس السعة ٩-٥-٧-٦

وال . للسعةأو أكثر   مبقياس  ، تزود   وزنبال لتمأل   حاوية غاز متعددة العناصر   تصـمم   حـني    ١-٩-٥-٧-٦
 .هشة أخرىمن مواد زجاج أو مقاييس من التستخدم 

 ها وتثبيتها ووسائل رفعهياكل محايتهاتعددة العناصر، وامل الغاز حاوياتدعائم  ١٠-٥-٧-٦

 الغاز املتعددة العناصر وتبىن هبيكل داعم يوفر هلا قاعدة مأمونـة أثناء            حاويـات تصـمم    ١-١٠-٥-٧-٦
 األمـان   وعامـل ،٨-٢-٥-٧-٦وى املبينة يف    وتؤخذ يف االعتبار يف هذا اجلانب من التصميم القُ        . الـنقـل 

 .ويسمح بتركيب زحافات أو أطر أو محاالت أو تركيبات مماثلة أخرى. ١٠-٢-٥-٧-٦املبني فـي 

، هياكل احلماية مثل احلماالت و  ( دعائم العناصر    دثهاجهادات اليت حت  ال يسبب جمموع اإل   يـراعى أ   ٢-١٠-٥-٧-٦
.  احلاويات مجيع وسائل رفع وتثبيت دائمة على       وتركب. اوية وتثبيتها إجهاداً مفرطاً يف أي عنصر      احلووسـائل رفع    ) إخل

 . احلاوية ملحومة بعناصروسائل التثبيتوال جيوز بأي حال أن تكون الدعائم أو 

 .هياكل احلمايةتراعى تأثريات التآكل البيئي يف تصميم الدعائم و ٣-١٠-٥-٧-٦



 

-348- 

، ٣-٥-٢-٤لنقل حسبما جاء يف  الغاز املتعددة العناصر حممية أثناء احاوياتعندما ال تكون  ٤-١٠-٥-٧-٦
ـ حت .  من التلف الذي قد يلحق هبا نتيجة للصدم اجلانيب أو الطويل أو االنقالب             ها ومعدات تشغيل  ها عناصـر  ىم
ويوىل . اويةاحل لدى الصدم أو انقالب       احلاوية  التركيبات اخلارجية حبيث يستبعد انطالق حمتويات عناصر       مىحتو

 :ن أمثلة احلمايةوتتضم. اهتمام خاص حلماية املشعب

 قضبان طولية؛ وميكن حتقيقها باستخدام احلماية من تأثري الصدم اجلانيب، )أ(

حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عرب      وميكن حتقيقها باستخدام    احلماية من االنقالب،     )ب(
 ؛هيكل احلماية

 ؛طوقمصدم أو وميكن حتقيقها باستخدام احلماية من الصدم اخللفي،  )ج(

هيكل العناصـر ومعدات التشغيل من التلف بسبب الصدم أو االنقالب باستخدام            محايـة    )د(
 .ISO 1496-3:1995 تنطبق عليه مواصفات املعيار الدويل للتوحيد القياسي للحماية

 اعتماد التصميم ١١-٥-٧-٦

جديد تصدر السلطة املختصة، أو اهليئة املرخص من قبلها، شهادة اعتماد تصميم لكل تصميم  ١-١١-٥-٧-٦
وتفيد هذه الشهادة بأن حاوية الغاز املتعددة العناصر قد فحصت من قبل تلك             . حلاويـة غـاز متعددة العناصر     

املبينة السلطة، وأهنا مناسبة للغرض املخصصة لـه، وتستويف اشتراطات هذا الفصل، واألحكام اخلاصة بالغازات              
بدون ) ح م ع غ   (ن احلاويات املتعددة العناصر للغازات      وعند إنتاج جمموعة م   . P200 وتوجيه التعبئة    ١-٤يف الفصـل    

ويتعني أن تشري الشهادة إىل تقرير اختبار النموذج األويل،  . تغـيري يف التصـميم، تكون الشهادة صاحلة للمجموعة كلها         
لعالمة املميزة أو   ويتكون رقم االعتماد من ا    . ومـواد بناء املشعب، واملعايري اليت صنعت العناصر وفقاً هلا، ورقم االعتماد           

عالمة البلد الذي منح االعتماد يف أراضيه، أي العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقاً ملا تقضي به اتفاقية فيينا بشأن                  
 .٢-١-٧-٦وتذكر يف الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقاً للفقرة    . ، ورقم التسجيل  ١٩٦٨حـركة املـرور على الطرق لعام        

ام اعـتماد التصـميم العتماد حاويات غاز متعددة العناصر أصغر، مصنوعة من مواد من نفس النوع                 وجيـوز اسـتخد   
 . باستخدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم ووسائل اإلغالق وامللحقات األخرىاوبالسماكة نفسه

تصميم املعلومات  يتضـمن تقرير اختبار النموذج األويل الذي يقدم للحصول على اعتماد ال            ٢-١١-٥-٧-٦
 :التالية على األقل

 ؛ISO 1496-3:1995نتائج اختبار هيكل احلماية املنطبق، املبني يف املعيار الدويل للتوحيد القياسي  )أ(

 ؛٣-١٢-٥-٧-٦ونتائج الفحص واالختبار األوليني املبينني يف  )ب(

 ؛١-١٢-٥-٧-٦ونتائج اختبار الصدم املبني يف  )ج(

 .دة، اليت تثبت أن االسطوانات واألنابيب تتمشى مع املعايري املنطبقةومستندات الشها )د(

 الفحص واالختبار ١٢-٥-٧-٦

اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية    ) ح م ع غ   (ال تستخدم احلاويات املتعددة العناصر للغازات        ١-١٢-٥-٧-٦
، ما مل تؤهل بنجاح بتعريض منوذج       ، بصيغتها املعدلة  ١٩٧٢،  )CSC(يف االتفاقية الدولية بشأن سالمة احلاويات       

 .٤١أويل لكل تصميم الختبار الصدم الطويل الدينامي املبني يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الرابع، القسم 
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تفحـص العناصـر وبنود معدات كل حاوية غاز متعددة العناصر وختترب قبل تشغيلها للمرة        ٢-١٢-٥-٧-٦
الفحص واالختبار ( مخس سنوات  تتجاوز، وبعد ذلك تفحص على فترات ال        )يانالفحص واالختبار األول  (األوىل  

وجيرى فحص واختبار استثنائيان، بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار           ).  سـنوات  ٥الدوريـان كـل     
 .٥-١٢-٥-٧-٦دوريني، إذا اقتضى األمر ذلك مبوجب 

تعددة العناصر مراجعة خلصائص التصميم،     املغاز  اليتضمن الفحص واالختبار األوليان حلاوية       ٣-١٢-٥-٧-٦
وفحصـاً خارجـياً للحاوية وتركيباهتا مع إيالء االعتبار الواجب للغازات اليت ستنقل، واختباراً للضغط يؤدى                

وميكن إجراء اختبار ضغط املشعب كاختبار هدرويل أو        . P200كاختـبارات الضـغوط وفقـاً لتوجيه التعبئة         
بذلك وقبل تشغيل حاوية الغاز     .  مبوافقة السلطة املختصة أو اهليئة املرخصة من قبلها        باستخدام سائل أو غاز آخر    

وبعد إجراء  . املـتعددة العناصر جيرى أيضاً اختبار ملنع التسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع معدات التشغيل             
 .قق من منع التسرباختبار الضغط على العناصر وتركيباهتا كل على حدة ختترب معاً بعد التجميع للتح

 سنوات فحصاً خارجياً للهيكل والعناصر ومعدات ٥يتضمن الفحص واالختبار الدوريان كل  ٤-١٢-٥-٧-٦
 P200وختترب العناصر واألنابيب وفق الدورية احملددة يف توجيه التعبئة          . ٦-١٢-٥-٧-٦التشـغيل وفقاً للفقرة     

تبار الضغط على العناصر واملعدات كل على حدة ختضع        وبعد إجراء اخ  . ٥-١-٢-٦ووفقـاً لألحكام املبينة يف      
 .معاً بعد التجميع الختبار الصمود للتسرب

يكون الفحص واالختبار االستثنائيان ضروريني عندما تظهر على حاوية الغاز املتعددة العناصر  ٥-١٢-٥-٧-٦
ويتوقف . اويةاحل سالمة    أخرى تدل على قصور قد يؤثر يف       مظاهرمسـاحات تالفة أو متآكلة، أو تسريب، أو         

ويتضمن على األقل   . اويةاحلمدى الفحص واالختبار االستثنائيني على حجم التلف أو التدهور الذي يظهر على             
 .٦-١٢-٥-٧-٦الفحوص الواردة يف 

 :يكفل الفحص ما يلي ٦-١٢-٥-٧-٦

يف نقر أو تآكل أو بري أو تشوهات أو عيوب          أي  فحـص العناصـر خارجـياً لكشف         )أ(
 حامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب ميكن أن جتعل حاوية الغاز غري مأمونة للنقل؛الل

عيوب أو أي    وأمناطق متآكلة   أي  فحـص األنابيب والصمامات والوسائد لكشف        )ب(
مظاهر أخرى مثل التسريب ميكن أن جتعل حاوية الغاز غري مأمونة للملء أو التفريغ              

 أو النقل؛

 توصيلة ذات شفة    ةسامري أو الصواميل املفقودة أو السائبة على أي       ملاأو ربط   استبدال   )ج(
 أو شفة مسدودة؛

التأكد من أن مجيع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي تلف أو                 )د(
عيـب ميكن أن مينع تشغيلها العادي، والتأكد من التشغيل السليم لوسائل اإلغالق من بعد       

 ذاتية اإلغالق؛السة والصمامات احلاب

من استيفائها  الـتأكد من سهولة قراءة العالمات املطلوب بياهنا على حاوية الغاز و             )ه(
 الشتراطات املنطبقة؛ل

 .رضيةاوية ُماحلوالتأكد من أن حالة هيكل احلماية والدعائم وترتيبات رفع  )و(
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 ٤-١٢-٥-٧-٦ و٣-١٢-٥-٧-٦ و١-١٢-٥-٧-٦ الفحوص واالختبارات املبينة يف    جترى ٧-١٢-٥-٧-٦
وعندما يكون اختبار الضغط جزءاً من      . أو تشـهد عليها هيئة مفوضة من السلطة املختصة         ،٥-١٢-٥-٧-٦و

فحص تو. مبني على لوحة البيانات املثبتة على حاوية الغازمطابقا ملا هو الفحص واالختبار يتعني أن يكون ضغط االختبار 
 .أو األنابيب أو املعداتاحلاوية حتت الضغط لكشف أي تسريب يف عناصر تعددة العناصر وهي املحاوية الغاز 

عـند اكتشـاف دليل على أي مظهر غري مأمون ال تعاد حاوية الغاز إىل التشغيل حىت يتم                   ٨-١٢-٥-٧-٦
 . وجتتاز االختبارات والتحققات املنطبقةايحهلتص

 وضع العالمات ١٣-٥-٧-٦

تعددة العناصر لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بصورة دائمة         توضع على كل حاوية غاز م      ١-١٣-٥-٧-٦
وفقاً ملا ورد يف    احلاوية  وتوضع العالمات على عناصر     . يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصه       اويةاحلعـلى   
 : طريقة مماثلة أخرىةوتبني على اللوحة املعلومات التالية كحد أدىن بطريقة اخلتم أو بأي. ٢-٦الفصل 

 لصنعبلد ا
U  ٢-١-٧-٦انظر (ترتيبات بديلة يف حالة وجود    رقم    بلد:( 
N  االعتماد  االعتماد  "AA" 

 اسم الصانع أو عالمته التجارية
 الرقم املسلسل للصانع

 اهليئة املرخصة باعتماد التصميم
 سنة الصنع

 باروحدات  ــــــــ ب:ضغط االختبار
 سºس إىل ـــــــ ºـ النطاق التصميمي لدرجات احلرارة ـــــــ

 ــــــــاحلاوية عدد عناصر 
 إمجايل السعة املائية ـــــــــ لتر

 تاريخ اختبار الضغط األويل وهوية اهليئة املرخصة
 تاريخ وقوع أحدث اختبارات دورية

 السنة ـــــــــ الشهر ـــــــــــ
 ختم اهليئة املرخصة اليت أجرت أحدث اختبار أو شهدت عليه

 . احلاويةعناصرعلى  لوحة معدنية ةال تثّبت أي :ملحوظة

 :تعددة العناصرامل حاوية الغاز على املعلومات التالية على لوحة معدنية تثبت بأحكام بنيت ٢-١٣-٥-٧-٦

 اسم املشّغل
 كتلة احلمولة القصوى املسموح هبا ـــــــ كغم

  باروحدات ـــــــ ب:س١٥ºضغط التشغيل عند 
 قصوى املسموح هبا ـــــــ كغمالكتلة اإلمجالية ال

 الكتلة الفارغة ـــــــ كغم
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 ٨-٦الفصل 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب

 تعاريف ١-٨-٦

 : ألغراض هذا القسم 

مبا (وأرضية جامدة طرفية و وجدران جانبية    جامدتتكون من سقف     متاماً حاوية سوائب مغلقة     ،حاوية السوائب املغلقة  
أو اجلدران اجلانبية أو الطرفية القابلة      ويشمل املصطلح حاويات السوائب ذات السقف       ).  القيعان القادوسية   ذلـك  يف

 األخبرة والغازات طرد  بفتحات تسمح ب  املغلقة  وقد جتهَّز حاويات السوائب     . للفـتح والـيت ميكـن غلقها أثناء النقل        
 ؛نفاذ املاء املتطاير أو ماء املطر إىل داخلهاتويات الصلبة و احملفقددون العادية  وحتول يف ظروف النقل بالتهوية،

، وجدران )ةالقادوسييعان مبا يف ذلك الق (جامدقاع ذات سقف مفتوح و حاوية سوائب غطاة،حاوية السوائب امل
 .جامدوغطاء غري جامدة جانبية وطرفية 

 التطبيق واشتراطات عامةنطاق  ٢-٨-٦

السوائب ومعداهتا التشغيلية وجتهيزاهتا اهليكلية لكي تتحّمل، من غري أن تصمَّم وتبىن حاويات  ١-٢-٨-٦
 .تفقد حمتوياهتا، الضغط الداخلي للمحتويات وإجهادات املناولة والنقل العاديني

التفريغ بأكمله عند تركيب صمام تفريغ، يكون باإلمكان تأمينه يف الوضع املغلق ويكون نظام  ٢-٢-٨-٦
أما الصمامات املزودة بوسائل إغالق ذراعيه فيكون باإلمكان تأمينها ضد الفتح غري            . من التلف  بدرجـة كافية  حممـياً   

 .املقصود ويكون الوضع املفتوح أو الوضع املغلق ظاهرين بسهولة

 لداللة على أنواع حاويات السوائبارموز  ٣-٢-٨-٦

 :سوائبيبني اجلدول التايل الرموز املستخدمة للداللة على أنواع حاويات ال 

 نوع حاوية السوائب الرمز
BK1  حاوية سوائب مغطاة 
BK2  حاوية سوائب مغلقة 

يف العلوم والتكنولوجيا، جيوز للسلطة املختصة أن تنظر يف         اليت تتحقق   مـراعاة للـتطورات      ٤-٢-٨-٦
 .استخدام ترتيبات بديلة ميكن أن توفّر مستوى أمان ال يقلّ عما تكفله اشتراطات هذا الفصل

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن املستخدمة كحاويات للسوائب ٣-٨-٦

 اشتراطات التصميم والبناء ١-٣-٨-٦

 ستوفتيفـترض أن تكون االشتراطات العامة للتصميم والبناء يف هذا القسم مستوفاة إذا ا              ١-١-٣-٨-٦
 حاويات الشحن من اجملموعة "ISO 1496-4:1991السـوائب اشـتراطات املعـيار الـدويل للتوحيد القياسي     حاويـة  

 .وكانت احلاوية مانعة للتنخيل" احلاويات غري املكيَّفة الضغط للسوائب اجلافة: ٤ اجلزء - واالختبار املواصفات - ١
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 ISO 1496-1:1990 الشحن املصمَّمة واملختربة وفقاً للمعيار الدويل للتوحيد القياسي ةجتهَّـز حاوي  ٢-١-٣-٨-٦
مبعدات تشغيل، مبا يف    " حاويات الشحن لألغراض عامة   : ١ اجلزء   - التعيني واالختبار  -١يات الشحن من اجملموعة     حاو"

وفقا ملا هو مطلوب الطوالين مقاومة احلث ذلـك وصلتها حباوية الشحن، تكون مصمَّمة لتقوية اجلدران الطرفية وحتسني        
 .ذي الصلة ISO 1496-4:1991ويل للتوحيد القياسي ملعيار الداملتعلقة باشتراطات االختبار ستيفاء اال

وعندما تستخدم بطانة جلعل احلاوية صامدة للتنخيل       . تكـون حاويـات السوائب صامدة للتنخيل       ٣-١-٣-٨-٦
وتكون متانة املادة املستخدمة للبطانة وتركيبها مناسبني لسعة احلاوية واالستخدام  . تكـون مصـنوعة مـن مادة مالئمة       

كما تكون وصالت البطانة ووسائل إغالقها قادرة على حتّمل الضغوط والصدمات اليت ميكن أن تتعرَّض هلا . املقصود منها
تشكل البطانة املستخدمة عائقاً لعملية تشغيل    الأيف حاويات السوائب املهوَّاة     يراعى  و. يف ظـروف املناولة والنقل العادية     

 .أدوات التهوية

ويات السوائب املصمَّمة لتفريغ محولتها باإلمالة قادرة على حتّمل كتلة تكـون معـدات تشغيل حا     ٤-١-٣-٨-٦
 . التعبئة اإلمجالية يف االجتاه املائل

يـزّود أي سقف أو جدار جانيب أو طريف أو جزء حمّدد من السقف قابل للحركة بوسائل إغالق                   ٥-١-٣-٨-٦
 .ب على مستوى األرضجمّهزة بأدوات تثبيت تصمَّم حبيث تظهر حالة اإلغالق ألي مراق

 معدات التشغيل  ٢-٣-٨-٦

تـبىن وسـائل امللء والتفريغ وترّتب حبيث تكون حمميَّة من خطر اللّي أو التلف أثناء النقل                  ١-٢-٣-٨-٦
كون وضع الفتح أو الغلق     يو. ويكون باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريغ ضد فتحها من غري قصد          . واملـناولة 
 . بوضوحاواجتاهه مبين

 .ترّتب أغطية الفتحات بشكل جيّنبها التلف أثناء تشغيل حاوية السوائب وملئها وتفريغها ٢-٢-٣-٨-٦

وجود هتوية، جتّهز حاويات السوائب بوسائل لتبادل اهلواء، إما بواسطة احلمل           لـزم   حيـثما ي   ٣-٢-٣-٨-٦
ن ضغوط سلبية  وتصمَّم التهوية ملنع تكّو.الطبيعي، عن طريق الفتحات مثالً، أو بواسطة عناصر فعالة، كاملراوح مثالً

 املواد اللهوبة أو املواد     حاويات السوائب املستخدمة يف نقل    وتصّمم عناصر التهوية يف     . يف احلاوية يف كافة األوقات    
 .الباعثة للغازات أو األخبرة اللهوبة حبيث ال تشكل مصدراً لالشتعال

 الفحص واالختبار  ٣-٣-٨-٦

 مبقتضى اشتراطات هذا    اويات سوائب  كح ؤهللشـحن اليت تستخدم وتتّم صيانتها وت      حاويـات ا   ١-٣-٣-٨-٦
 . بصيغتها املعدلة ،١٩٧٢ (CSC) ُتخترب وُتعتمد طبقاً لالتفاقية الدولية لسالمة احلاويات ،القسم

تفحـص حاويات الشحن اليت تستخدم وتؤهل كحاويات للسوائب بشكل دوري طبقاً لالتفاقية              ٢-٣-٣-٨-٦
 .بصيغتها املعدلة ،١٩٧٢ (CSC)ية لسالمة احلاويات الدول

 وضع العالمات ٤-٣-٨-٦

 طبقاً لالتفاقية   مانة كحاويات للسوائب لوحة اعتماد األ     متوضـع على حاويات الشحن املستخد      ١-٤-٣-٨-٦
 .بصيغتها املعدلة ،١٩٧٢ (CSC)الدولية لسالمة احلاويات 
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 ت السوائب باستثناء حاويات الشحن اشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويا ٤-٨-٦

تشمل حاويات السوائب اليت يتضمنها هذا القسم القواديس، وحاويات السوائب البحرية، وصناديق             ١-٤-٨-٦
 .السوائب الكبرية، وهياكل املبادلة، واحلاويات احلوضية الشكل، واحلاويات الدحروجية، وحجريات التحميل يف املركبات

 اليت  جهاداتالسوائب هذه وتبىن حبيث تكون قوية مبا يكفي لتحّمل الصدمات واإل          تصمم حاويات    ٢-٤-٨-٦
 .تواجهها عادة أثناء النقل، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك النقل فيما بني وسائط النقل

تسـتويف املركبات االشتراطات اليت تفرضها السلطة املختصة املسؤولة عن النقل الربي للمواد املراد               ٣-٤-٨-٦
 .ا بكميات كبرية وتكون مقبولة منهانقله

 مستند االعتماد الرمز الدال على حاويات       تضمنتعتمد السلطة املختصة حاويات السوائب هذه وي       ٤-٤-٨-٦
 .  والشتراطات الفحص واالختبار، حسب االقتضاء٣-٢-٨-٦السوائب وفقاً للفقرة 

ضرورة إىل استخدام بطانة الحتجاز      تدعو ال  ما حيث ٣-١-٣-٨-٦تسـتوىف األحكام الواردة يف       ٥-٤-٨-٦
 .البضائع اخلطرة

 " معتمدة من قبل السلطة املختصة ل          BK(x)حاوية سوائب   : "تظهر العبارة التالية على مستند النقل      ٦-٤-٨-٦
Bulk container BK(x) approved by the competent authority of..."." 



 

 


