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  1-4الفصل 
 يات و االحفي ذلك  بما ،استخدام العبوات

 والعبوات الكبيرة *يطة للسوائبسالو 

اويات الوسيطة للسوائب الحفيها  بما في العبوات، األحكام العامة لتعبئة البضائع الخطرة 4-1-1
 الكبيرةوالعبوات 

  7والرهبررة  2-6والشررعبة  2بضررائع الرهبررة  هعبئررةفقررط علررى  القسررمهنطبررق األحكررام العامررة الرروارتة يف هررذا  :مالحظة
 4-1-4هوبياات التعبئة املنطبقة الوارتة يف  ويف (،7)الرهبة  5-1-9-1-4(، و2-6)الشعبة  2-8-1-4هو مبختة يف  اما

(P201 وLP02  و 2للرهبةP620 وP621 وIBC620 وLP621  2-6للشعبة.) 
الري والعبروات الكبر ة،  اويرات الوسريطةيف ذلرك احل مبا هعبأ البضائع اخلطرة يف عبوات ذات  وعية بيدة، 4-1-1-1

 هنزيررل وحتميررلعمليررات  يارراف مبررا النقررل،يثنرراء حترردث  مررا عرراتةهكرروم قويررة بقرردر ارراف لتحمررل الصرردمات وعمليررات التحميررل الرري 
 شرراملةمر  عبرروة  يو التحميررلمنصرة عمليررة  قرل مرر   ةواررذلك يير ،واملخرازمبررخت وحردات النقررل و  ،النقرلبرخت وحرردات فيمررا الشرح  
عنرد حيرول وهغلرق علرى  رو  ،والعبروات الكبر ة اويرات الوسريطةاحل ارافي مبرا هصرنع العبروات،و . ا  يف وق  الحقآلي يو ا  يدويملناولتاا 

 التغير ات يف تربررة احلرررارة يو  ظررروف النقرل العاتيررة  تيجرة لالهتررزازيف للمحتويررات ي  عطر توم احتمرال حرردوث هتيئتارا للنقررل 
والعبرررروات الكبرررر ة، وفقررررا  اويررررات الوسرررريطة احلفياررررا  مبررررا إغررررالق العبرررروات،االرهفرررراع مررررثال (. وجيرررر    تيجررررةالضررررغط ) يو الرطوبررررة يو

اويرررات احلدار اخلررراربي للعبررروات و للمعلومرررات الررري وفرهرررا الصرررا ع. وجيررر  احلررررص علرررى عررردم التصررراق ي  بقايرررا مررروات خطررررة باجلررر
 الري يُعرات اسرتخداماا يو العبروات اجلديردة والعبروات الكبر ة يثنراء النقرل. وهنطبرق هرذا األحكرام، حسر  االقتضراء، علرى الوسيطة

يعرات هصرنيعاا،  يو يتم إصرالحاا يو الي يعات استخداماا يو اجلديدة مناا اويات الوسيطة،وعلى احل يعات هصنيعاا يو ديدهاجت يو
 .هصنيعاا يو استخدامااالي يُعات  يو والعبوات الكب ة اجلديدة

هالمرس البضرائع  الريوالعبروات الكبر ة،  اويرات الوسريطةاحليبرزاء يف ذلرك  مبا ،يبزاء العبوات جي  على 4-1-1-2
 يلي: مبا ، يم هفياخلطرة بشكل مباشر

 هلك البضائع اخلطرة؛ فعلهضعف بدربة ملحوظة ب يو يال هتأثر )ي(  
 ؛التفاعل مع البضائع اخلطرة يو هفاعلعملية يال هسب  هأث ا  خطرا ، مثل حفز و  )ب( 
 ويال هسمح بتسرب البضائع اخلطرة الي م  شأهنا هشكيل خطر يف ظروف النقل العاتية. )ج(  
 بطريقة مناسبة. معاجلتاا يو د هذا األبزاء ببطا ة مناسبةيهزو  ،حيثما يلزمجي ، و    

 ،باسرتثناء العبروات الداخليرة ،والعبروات الكبر ةللسروائ   اويرات الوسريطةيف ذلك احل مبا ،هكوم ال عبوة 4-1-1-3
، 5-6-6 يو 6-5-6 يو 5-3-6 يو 5-1-6مطابقة لنموذج هصميمي جيتاز االختبارات بنجاح وفقا  لالشرتاطات املبينرة يف 

 ذلك يف هذا الالئحة. ينص على خالف ما مل ما ينطبق،حسب
__________ 

 ُيشار إلياا فيما بعد باسم "احلاويات الوسيطة". * 
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 ؛التفاعل مع البضائع اخلطرة يو هفاعلعملية يال هسب  هأث ا  خطرا ، مثل حفز و  )ب( 
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 2011 /ينررايرالثاينارا وم  1ومرع ذلرك جيروز االسررتمرار يف اسرتخدام احلاويرات الوسريطة الرري ُصرنِّع  قبرل  
 يشرررررررررتط فيرررررررر  اسررررررررتيفاء املعرررررررراي  الرررررررروارتة  مل يو 13-6-5-6يررررررررنجح يف ابتيرررررررراز اختبررررررررار االهتررررررررزاز الرررررررروارت يف  وفقررررررررا  لتصررررررررميم مل

 الختبار السقوط.)ت( وق  إخضاع  5-9-6-5-6يف 
العبروة فررا    يعلرى يُررت  يف بسروائل، والعبروات الكبر ة، اويرات الوسريطةيف ذلك احل مبا ،اتعند ملء العبو  4-1-1-4

قرد حيردث يثنراء النقرل مر  ارهفراع يف  مرا هشروا تائرم يف العبروة  تيجرة لتمردت السرائل بسرب  يو ااف لضمام عردم حردوث هسررب
يررت  فررا    ،س. ومرع ذلرك°55عبروة بالكامرل عنرد تربرة  ةمترأل السروائل يير ال اشررتاطات حمردتة، يرنص علرى مل وما تربة احلرارة.
املائيررة عنرردما يكرروم متوسررط تربررة حرررارة سررعتاا مرر   يف املائررة 98هكرروم ولرروءة ألاثررر مرر   يال لضررمام اويررة وسرريطةارراف يف ح

 س.°50 السائل
سروائل قراترة علرى حتمرل فررق الضرغط بردوم  املعدَّة الحتواء ، يتعخت يم هكوم العبواتبوا  يف حالة النقل  4-1-1-4-1

 حدوث هسرب على النحو املبخت يف اللوائح الدولية للنقل اجلو .
 ثقباررا يو العبرروات الداخليررة يف عبرروة خاربيررة بطريقررة حتررول يف ظررروف النقررل العاتيررة توم اسرررها هوضررع 4-1-1-5
لعبرروات الداخليررة الرري حتتررو  علررى سرروائل ئيررغ هكرروم وسررائل إغالقاررا متجاررة إىل وهعبررأ اهسرررب حمتوياهتررا يف العبرروة اخلاربيررة.  يو

حالررة  ويف هرذا الالئحررة.مرر   7-1-2-5 القسرموارتة يف وهوضررع يف عبروات خاربيررة هتوافرق مررع عالمرات اجترراا العبروات الرر ،فروق
بعر   يو الفخرار احلجرر  يو اخلرزف يو زبراجبساولة، مثل العبوات املصنوعة م  ال اال ثقاب يو العبوات الداخلية املعرضة للكسر

ي  هسرررررب  مإ ، ئيررررغخاربيررررة باسررررتخدام مرررروات هوسرررريد مناسرررربة عبررررواتاملرررروات البالسررررتيكية، إت، يلررررزم هررررأمخت هررررذا العبرررروات يف 
 العبوة اخلاربية. يو يضعف بشكل ملحوظ اخلواص الوقائية ملاتة التوسيد ال للمحتويات

ت 4-1-1-5-1 مرر  العبرروات الداخليررة،  خمتلفررةعبرروة ابرر ة مررع ي ررواع  عبرروة خاربيررة لعبرروة جممةعررة يو بنجرراح الَّمررا اختُررد 
وباإلضررافة إىل ذلررك،  العبرروة الكبرر ة. يف هلررك العبرروة اخلاربيررة يو املختلفررةييضررا  جتميررع جمموعررة مرر  هررذا العبرروات الداخليررة  برراز

  االختبررارات علررى العبرروة، شررريطة هرروف  مسررتوى واثررل ألتاء ُيسررمح باالختالفررات التاليررة يف العبرروات الداخليررة توم إبررراء مزيررد مرر
 العبوة:

إذا اسرررررررتوفي   صرررررررغرذات حجرررررررم ي يو يف احلجرررررررم متماثلرررررررةجيررررررروز اسرررررررتخدام عبررررررروات تاخليرررررررة  )ي(
 التالية: الشروط

)مثرال: الشركل  واثل للعبوات الداخلية املختدة ميم هكوم العبوات الداخلية ذات هصمي '1'
 إت(؛مستدير، مستطيل،  -

ويم هررررروفر مررررراتة صرررررنع العبررررروات الداخليرررررة )زبررررراج، بالسرررررتيك، معررررردم، إت.( مقاومرررررة  '2'
هرررروفرا العبررروات الداخليررررة األصررررلية  مرررا هزيرررد علررررى يو س متاثررررلللصررردمات وضررررغوط هكررردة 

 املختدة؛
 تذا القاراكروم وسرائل إغهيصرغر ويم  يو ماثلرةتويم هكوم للعبروات الداخليرة فتحرات م '3'

 هصميم واثل )مثال: غطاء لوليب، غطاء احتكااي، إت(؛
ويم هسرررررتخدم مررررراتة هوسررررريد إضرررررافية ملرررررلء الفراغرررررات ومنرررررع احلرارررررة الشرررررديدة للعبررررروات  '4'

 الداخلية؛ 
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يف العبرررروة  لالجتررررااويم يكرررروم اجترررراا العبرررروات الداخليررررة يف تاخررررل العبرررروة اخلاربيررررة ورررراثال   '5'
 املختدة.

عبروات تاخليرة مر  ي رواع بديلرة حمردتة  يو ختردة،م  العبوات الداخليرة امل قليجيوز استخدام عدت  )ب(
 احلرارررة الشرررديدةملرررلء الفررررا  )الفراغرررات( ومنرررع هوسررريد اافيرررة إضرررافة مررروات  شرررريطةيعرررالا،  يف )ي(

 الداخلية. للعبوات
ء تاخرل عبروة تاخليرة( وعرا يو يرخص باستعمال عبوات إضافية تاخل العبوة اخلاربية )مثال  عبوة وسيطة 4-1-1-5-2

، ويم 3-1-1-4 فيارا هلرك الروارتة يف مبرا زياتة عما هقتضي  هوبياات التعبئة شريطة يم هستويف مجيع االشررتاطات ذات الصرلة،
 هستخدم، عند االقتضاء، موات هوسيد مناسبة ملنع احلراة تاخل العبوة.

بضائع يخررى إذا   يو عبوات اب ة مع بضائع خطرةيف  يو ال هعبأ البضائع اخلطرة يف عبوة خاربية واحدة 4-1-1-6
 يلي: ما اا   هتفاعل فيما بيناا وهسب 

  م حرارة شديدة؛االحرتاق و/يو هكو   )ي(  
  خا قة؛ يو مسية يو وبةا بعاث غازات هلَ  يو )ب( 
 ياالة؛  مواتم هكو   يو )ج(  
 ايميائيا . مستقرةغ   مواتم هكو   يو )ت(  

النسرربة نخف  هرر ال فررة حمكمررة ئيررغخمفة  يو بررةمرروات مرطة علررى العبرروات الرري حتتررو   سررائل إغررالقو هكرروم  4-1-1-7
 ( ع  احلدوت املفروضة يثناء النقل.امللطفةاملاتة  يو املذي  يو لسائل )املاءل املئوية

غلرررق يوال  هُ ، اويرررات الوسررريطةياثرررر يف جمموعرررة مررر  احل يو لإلغرررالق حيثمرررا ُوبررردت بالتسلسرررل منظومترررام 4-1-1-7-1
 األقرب إىل املاتة احملمولة. املنظومة

 بسررب  ا بعرراث غرراز مرر  احملتويررات ) تيجررة ارهفرراع تربررة احلرررارة مررا ضررغط يف عبرروةال هزايرردحيثمررا حُيتمررل  4-1-1-8
 ترر ي  خطررر بسررب  مسي نبعررغيسررب  الغرراز امل يال بصررمام هنفرريس شررريطة اويررة الوسرريطةاحل يو جيرروز هزويررد العبرروة ،لسررب  آخررر( يو
 ، على سبيل املثال.الكمية املنطلقة يو لاللتااب ت قابلي يو

لضغط  تيجة التحلل الطبيعري للمروات. يف ات العبوة بوسيلة هنفيس إذا اام ميك  حدوث زياتة خطرة وهزوَّ  
عنرردما  ،ارج يف ظررروف النقررل العاتيررةاخلررمرراتة مرر   ة فرراذ ييرر وال لسررائلمرر  احيرردث ي  هسرررب  ال م صررمام التنفرريس ئيررغويصررمة 

 .في  اا قليزمع يف الوضع الذ   اوية الوسيطةاحل يو هكوم العبوة
يف  تولرردقاومررة مناسرربة للضررغط الررداخلي الررذ  ميكرر  يم يهتسررم مبيف عبرروات تاخليررة  إال السرروائل أهعبررال  4-1-1-8-1

 ظروف النقل العاتية.
 .بوا  ال يسمح بوبوت هنفيس يف العبوات الي هنقل  4-1-1-8-2

 اويررررات الوسرررريطةيف ذلررررك احل مبررررا املعررررات اسررررتخداماا، يو املعررررات هصررررنيعاا يو العبرررروات اجلديرررردةجيرررر  يف  4-1-1-9
هكروم قراترة  ، يمبشركل روهيري يبري  هلرا صريا ة يو يصلح  الي اويات الوسيطةاحلو  بدتت اليالعبوات  يو والعبوات الكب ة،
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قرد حيردث يثنراء النقرل مر  ارهفراع يف  مرا هشروا تائرم يف العبروة  تيجرة لتمردت السرائل بسرب  يو ااف لضمام عردم حردوث هسررب
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سروائل قراترة علرى حتمرل فررق الضرغط بردوم  املعدَّة الحتواء ، يتعخت يم هكوم العبواتبوا  يف حالة النقل  4-1-1-4-1

 حدوث هسرب على النحو املبخت يف اللوائح الدولية للنقل اجلو .
 ثقباررا يو العبرروات الداخليررة يف عبرروة خاربيررة بطريقررة حتررول يف ظررروف النقررل العاتيررة توم اسرررها هوضررع 4-1-1-5
لعبرروات الداخليررة الرري حتتررو  علررى سرروائل ئيررغ هكرروم وسررائل إغالقاررا متجاررة إىل وهعبررأ اهسرررب حمتوياهتررا يف العبرروة اخلاربيررة.  يو

حالررة  ويف هرذا الالئحررة.مرر   7-1-2-5 القسرموارتة يف وهوضررع يف عبروات خاربيررة هتوافرق مررع عالمرات اجترراا العبروات الرر ،فروق
بعر   يو الفخرار احلجرر  يو اخلرزف يو زبراجبساولة، مثل العبوات املصنوعة م  ال اال ثقاب يو العبوات الداخلية املعرضة للكسر

ي  هسرررررب  مإ ، ئيررررغخاربيررررة باسررررتخدام مرررروات هوسرررريد مناسرررربة عبررررواتاملرررروات البالسررررتيكية، إت، يلررررزم هررررأمخت هررررذا العبرررروات يف 
 العبوة اخلاربية. يو يضعف بشكل ملحوظ اخلواص الوقائية ملاتة التوسيد ال للمحتويات

ت 4-1-1-5-1 مرر  العبرروات الداخليررة،  خمتلفررةعبرروة ابرر ة مررع ي ررواع  عبرروة خاربيررة لعبرروة جممةعررة يو بنجرراح الَّمررا اختُررد 
وباإلضررافة إىل ذلررك،  العبرروة الكبرر ة. يف هلررك العبرروة اخلاربيررة يو املختلفررةييضررا  جتميررع جمموعررة مرر  هررذا العبرروات الداخليررة  برراز

  االختبررارات علررى العبرروة، شررريطة هرروف  مسررتوى واثررل ألتاء ُيسررمح باالختالفررات التاليررة يف العبرروات الداخليررة توم إبررراء مزيررد مرر
 العبوة:

إذا اسرررررررتوفي   صرررررررغرذات حجرررررررم ي يو يف احلجرررررررم متماثلرررررررةجيررررررروز اسرررررررتخدام عبررررررروات تاخليرررررررة  )ي(
 التالية: الشروط

)مثرال: الشركل  واثل للعبوات الداخلية املختدة ميم هكوم العبوات الداخلية ذات هصمي '1'
 إت(؛مستدير، مستطيل،  -

ويم هررررروفر مررررراتة صرررررنع العبررررروات الداخليرررررة )زبررررراج، بالسرررررتيك، معررررردم، إت.( مقاومرررررة  '2'
هرررروفرا العبررروات الداخليررررة األصررررلية  مرررا هزيرررد علررررى يو س متاثررررلللصررردمات وضررررغوط هكررردة 

 املختدة؛
 تذا القاراكروم وسرائل إغهيصرغر ويم  يو ماثلرةتويم هكوم للعبروات الداخليرة فتحرات م '3'

 هصميم واثل )مثال: غطاء لوليب، غطاء احتكااي، إت(؛
ويم هسرررررتخدم مررررراتة هوسررررريد إضرررررافية ملرررررلء الفراغرررررات ومنرررررع احلرارررررة الشرررررديدة للعبررررروات  '4'

 الداخلية؛ 
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يف العبرررروة  لالجتررررااويم يكرررروم اجترررراا العبرررروات الداخليررررة يف تاخررررل العبرررروة اخلاربيررررة ورررراثال   '5'
 املختدة.

عبروات تاخليرة مر  ي رواع بديلرة حمردتة  يو ختردة،م  العبوات الداخليرة امل قليجيوز استخدام عدت  )ب(
 احلرارررة الشرررديدةملرررلء الفررررا  )الفراغرررات( ومنرررع هوسررريد اافيرررة إضرررافة مررروات  شرررريطةيعرررالا،  يف )ي(

 الداخلية. للعبوات
ء تاخرل عبروة تاخليرة( وعرا يو يرخص باستعمال عبوات إضافية تاخل العبوة اخلاربية )مثال  عبوة وسيطة 4-1-1-5-2

، ويم 3-1-1-4 فيارا هلرك الروارتة يف مبرا زياتة عما هقتضي  هوبياات التعبئة شريطة يم هستويف مجيع االشررتاطات ذات الصرلة،
 هستخدم، عند االقتضاء، موات هوسيد مناسبة ملنع احلراة تاخل العبوة.

بضائع يخررى إذا   يو عبوات اب ة مع بضائع خطرةيف  يو ال هعبأ البضائع اخلطرة يف عبوة خاربية واحدة 4-1-1-6
 يلي: ما اا   هتفاعل فيما بيناا وهسب 

  م حرارة شديدة؛االحرتاق و/يو هكو   )ي(  
  خا قة؛ يو مسية يو وبةا بعاث غازات هلَ  يو )ب( 
 ياالة؛  مواتم هكو   يو )ج(  
 ايميائيا . مستقرةغ   مواتم هكو   يو )ت(  

النسرربة نخف  هرر ال فررة حمكمررة ئيررغخمفة  يو بررةمرروات مرطة علررى العبرروات الرري حتتررو   سررائل إغررالقو هكرروم  4-1-1-7
 ( ع  احلدوت املفروضة يثناء النقل.امللطفةاملاتة  يو املذي  يو لسائل )املاءل املئوية

غلرررق يوال  هُ ، اويرررات الوسررريطةياثرررر يف جمموعرررة مررر  احل يو لإلغرررالق حيثمرررا ُوبررردت بالتسلسرررل منظومترررام 4-1-1-7-1
 األقرب إىل املاتة احملمولة. املنظومة

 بسررب  ا بعرراث غرراز مرر  احملتويررات ) تيجررة ارهفرراع تربررة احلرررارة مررا ضررغط يف عبرروةال هزايرردحيثمررا حُيتمررل  4-1-1-8
 ترر ي  خطررر بسررب  مسي نبعررغيسررب  الغرراز امل يال بصررمام هنفرريس شررريطة اويررة الوسرريطةاحل يو جيرروز هزويررد العبرروة ،لسررب  آخررر( يو
 ، على سبيل املثال.الكمية املنطلقة يو لاللتااب ت قابلي يو

لضغط  تيجة التحلل الطبيعري للمروات. يف ات العبوة بوسيلة هنفيس إذا اام ميك  حدوث زياتة خطرة وهزوَّ  
عنرردما  ،ارج يف ظررروف النقررل العاتيررةاخلررمرراتة مرر   ة فرراذ ييرر وال لسررائلمرر  احيرردث ي  هسرررب  ال م صررمام التنفرريس ئيررغويصررمة 

 .في  اا قليزمع يف الوضع الذ   اوية الوسيطةاحل يو هكوم العبوة
يف  تولرردقاومررة مناسرربة للضررغط الررداخلي الررذ  ميكرر  يم يهتسررم مبيف عبرروات تاخليررة  إال السرروائل أهعبررال  4-1-1-8-1

 ظروف النقل العاتية.
 .بوا  ال يسمح بوبوت هنفيس يف العبوات الي هنقل  4-1-1-8-2

 اويررررات الوسرررريطةيف ذلررررك احل مبررررا املعررررات اسررررتخداماا، يو املعررررات هصررررنيعاا يو العبرررروات اجلديرررردةجيرررر  يف  4-1-1-9
هكروم قراترة  ، يمبشركل روهيري يبري  هلرا صريا ة يو يصلح  الي اويات الوسيطةاحلو  بدتت اليالعبوات  يو والعبوات الكب ة،
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فحرررص ارررل عبررروة قبرررل ه. و ما ينطبرررقحسرررب، 5-6-6 يو 6-5-6 يو 2-3-6 يو 5-1-6يف  بينرررةعلرررى ابتيررراز االختبرررارات امل
مر  حيرغ  اويرة وسريطةي  عطر  آخرر. وهفحرص ارل ح يو التلروث يو وذلك لضرمام خلوهرا مر  الت ارل ،ملئاا وهسليماا للنقل

 يعبروة هظاررر عليارا عالمرات ضررعف املتا رة باملقار رة مررع النمروذج التصررميم ةييرراسرتخدام يوقرف و . تشررغيلسرالمة يتاء ي  باراز لل
هظارر عليارا عالمرات  اويرة وسريطةح ةييرخدام يوقرف اسرتو  ختبارات النموذج التصميمي.ال هصمديتم جتديدها ئيغ  يو املعتمد،

ختبرررارات ال هصرررمدل روهيررري ئيرررغ صررريا تاا بشرررك يو يرررتم إصرررالحاا يو ضرررعف املتا رررة باملقار رررة مرررع النمررروذج التصرررميمي املخترررد،
 النموذج التصميمي بنجاح.

قاومررررة مناسرررربة للضررررغط مب هتَّصررررفالرررري ، اويررررات الوسرررريطةاحلاررررا في مبررررا عبرررروات،اليف  إال ال هعبررررأ السرررروائل 4-1-1-10
 ،درويليرتبرار اهلالري حتمرل بيرام ضرغط االخ اويرات الوسريطةواحلمترأل العبروات  وال يف ظروف النقل العاتية. ينشأالداخلي الذ  قد 

 يلي: مبا بسائل يتسم ضغط  البخار  إال ،على التوايل 1-2-2-5-6)ت( و1-3-1-6يف  بختامل
ثلثي ضغط االختبار املبخت )ي   اوية الوسيطةاحل يو يال يتجاوز الضغط املا ومرت  الكلي يف العبوة )ي(

الغررازات اخلاملررة األخرررى،  يو الضررغط البخررار  للمرراتة املعبررأة مضررافا  إليرر  الضررغط اجلزئرري للاررواء
س. وحيرردت هررذا الضررغط علررى يسرراس يقصررى تربررة °55( عنررد ايلوباسرركال 100مطروحررا  منرر  

 س؛ °15 قيمتاا وتربة حرارة ملء ،4-1-1-4ملء وفقا  لألحكام املبينة يف 
س يقرل مر  يربعرة يسرباع حاصرل مجرع ضرغط االختبرار املبرخت علرى °50عنرد الضغط  يكوميو يم  )ب(

 ايلوباسكال؛   100مع  ةالعبو 
 س يقررل مرر  ثلثرري حاصررل مجررع ضررغط االختبررار املبررخت علررى العبرروة°55عنررد الضررغط  يو يم يكرروم )ج(

 .ايلوباسكال 100مع 
ضررررغطاا  زيررررد قررررل سرررروائل يغرررررا  املعرررردة لنقررررل السرررروائل أل للسرررروائ  اويررررات الوسرررريطةال هسررررتخدم احلو  

 .س°55بار( عند  1.3) ايلوباسكال  130على يزيد  وي ،س°50بار( عند  1.1ايلوباسكال )  110 علىالبخار  
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 ،للسوائب اويات الوسيطةالحفي ذلك  بما ،ضغوط االختبار المطلوبة المبينة على العبواتعلى أمثلة 
 )ج(10-1-1-4في  النحو الوارد محسوبة على

األمم  رقم
 الرهبة االسم املتحدة

جمموعة 
 التعبئة

 الضغط البخار 
Vp55 

 )ايلوباسكال(

 الضغط البخار 
Vp55  ×1.5 

 )ايلوباسكال(

 الضغط البخار 
(Vp55  ×1.5) 

- 100 
 )ايلوباسكال(

يتىن ضغط )ما ومرت ( 
مطلوب لالختبار املبخت يف 

 )ج(6-1-5-5-4
 )ايلوباسكال(

يتىن ضغط 
)ما ومرت ( 

 يتعختَّ بيا  لالختبار 
 على العبوة

 اسكال(ب)ايلو 
 100 100 5 105 70 ‘2‘ 3 درو فوراميرباعي ه 2056
 100 100 97.9- 2.1 1.4 ‘3‘ 3 تيكام -ع  2247
 150 146 146 246 164 ‘3‘ 1-6 ثنائي الوروميثام 1593
 250 199 199 299 199 ‘1‘ 3 يث  ثنائي يثيل 1155

مرر  اجلررداول  (Vp55)س °55 ميكرر  عرراتة احلصررول علررى الضررغط البخررار  عنررد ،لسرروائل النقيررةبالنسرربة ل :1 مالحظة
 العلمية.
 )ج( فقط، األمر الذ  يعي يم ضغط االختبرار املبرخت يتجراوز10-1-1-4يش  اجلدول إىل استخدام  :2 مالحظة

دت ضرغط االختبرار إذا ُحرعلرى سربيل املثرال، ايلوباسكال. ف  100من   مطروحا  س °55 البخار  عند الضغطَ  ضعف 1.5 مبقدار
 م  ذلك. يكوم يتىن ضغط اختبار مبخت على العبوة يقلَ  قد)ي(، 4-5-5-1-6تيكام وفقا  للفقرة -ع ملاتة

  250ثيرررررل، األيثررررر  ثنرررررائي  حالرررررةيف ، 5-5-5-1-6يبلرررررغ يتىن ضرررررغط مطلررررروب لالختبرررررار مبوبررررر   :3 مالحظة
 ايلوباسكال.

مرراتة علرى والعبروات الكبر ة، الرري اا ر  حتتررو   اويرات الوسرريطةاحليف ذلررك  مبرا هعامرل العبروات الفارغررة، 4-1-1-11
 هك  قد امذت هداب  اافية إلزالة ي  خطر. ما مل ،للعبوة اململوءة ئحةالي هتطلباا هذا الال عاملةبنفس امل ،خطرة

خبصرروص  ختبررار مناسرر ال ،1-6علررى النحررو املبررخت يف الفصررل معرردَّة الحتررواء سرروائل، عبرروة  ةييرر مضررع 4-1-1-12
 الرري 4-1-1-6 الفقرررة يف عليرر  منصرروص هررو حسرربما اجلرروتة ضررمام بر ررامج مرر  بررزءا   االختبررار هررذا ويعتررد .لتسررربل مقاومتاررا

 :3-4-5-1-6الوفاء مبستوى االختبار املناس  املبخت يف  على القدرة هبخت
 قبل استخداماا ألول مرة يف النقل؛ )ي(

 .ة استخداماا يف النقلجتديدها، قبل إعات يو يية عبوة عيصنهبعد إعاتة  )ب( 
العبرروات. وميكرر  اختبررار الوعرراء الررداخلي للعبرروة املرابررة  وسررائل إغررالقوال يلررزم يف هررذا االختبررار هثبيرر   

 ةيشرررتط إبررراء هررذا االختبررار علررى العبرروات الداخليررة يف العبررو  وال هتررأثر بررذلك  تررائج االختبررار. يال بشرررط ،برردوم العبرروة اخلاربيررة
 الكب ة. ةالعبو  يو معةاجمل
سررتخدم لنقررل مرروات صررلبة قررد هصرربح سررائلة يف هُ  الرري ،اويررات الوسرريطةاحليف ذلررك  مبررا لعبرروات،اجيرر  يف  4-1-1-13

 يثناء النقل، يم هكوم قاترة ييضا  على احتواء املاتة يف احلالة السائلة. مواباتاا تملحتتربات حرارة 
هكرروم يم  احلبيبيرة، يو مروات املسرحوقة، املسرتخدمة للسرريطةاويرات الو احليف ذلرك  مبرا لعبروات،ايشررتط يف  4-1-1-14

 هكوم مزوتة ببطا ة.يم  يو ليلتنخما عة ل
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فحرررص ارررل عبررروة قبرررل ه. و ما ينطبرررقحسرررب، 5-6-6 يو 6-5-6 يو 2-3-6 يو 5-1-6يف  بينرررةعلرررى ابتيررراز االختبرررارات امل
مر  حيرغ  اويرة وسريطةي  عطر  آخرر. وهفحرص ارل ح يو التلروث يو وذلك لضرمام خلوهرا مر  الت ارل ،ملئاا وهسليماا للنقل

 يعبروة هظاررر عليارا عالمرات ضررعف املتا رة باملقار رة مررع النمروذج التصررميم ةييرراسرتخدام يوقرف و . تشررغيلسرالمة يتاء ي  باراز لل
هظارر عليارا عالمرات  اويرة وسريطةح ةييرخدام يوقرف اسرتو  ختبارات النموذج التصميمي.ال هصمديتم جتديدها ئيغ  يو املعتمد،

ختبرررارات ال هصرررمدل روهيررري ئيرررغ صررريا تاا بشرررك يو يرررتم إصرررالحاا يو ضرررعف املتا رررة باملقار رررة مرررع النمررروذج التصرررميمي املخترررد،
 النموذج التصميمي بنجاح.

قاومررررة مناسرررربة للضررررغط مب هتَّصررررفالرررري ، اويررررات الوسرررريطةاحلاررررا في مبررررا عبرررروات،اليف  إال ال هعبررررأ السرررروائل 4-1-1-10
 ،درويليرتبرار اهلالري حتمرل بيرام ضرغط االخ اويرات الوسريطةواحلمترأل العبروات  وال يف ظروف النقل العاتية. ينشأالداخلي الذ  قد 

 يلي: مبا بسائل يتسم ضغط  البخار  إال ،على التوايل 1-2-2-5-6)ت( و1-3-1-6يف  بختامل
ثلثي ضغط االختبار املبخت )ي   اوية الوسيطةاحل يو يال يتجاوز الضغط املا ومرت  الكلي يف العبوة )ي(

الغررازات اخلاملررة األخرررى،  يو الضررغط البخررار  للمرراتة املعبررأة مضررافا  إليرر  الضررغط اجلزئرري للاررواء
س. وحيرردت هررذا الضررغط علررى يسرراس يقصررى تربررة °55( عنررد ايلوباسرركال 100مطروحررا  منرر  

 س؛ °15 قيمتاا وتربة حرارة ملء ،4-1-1-4ملء وفقا  لألحكام املبينة يف 
س يقرل مر  يربعرة يسرباع حاصرل مجرع ضرغط االختبرار املبرخت علرى °50عنرد الضغط  يكوميو يم  )ب(

 ايلوباسكال؛   100مع  ةالعبو 
 س يقررل مرر  ثلثرري حاصررل مجررع ضررغط االختبررار املبررخت علررى العبرروة°55عنررد الضررغط  يو يم يكرروم )ج(

 .ايلوباسكال 100مع 
ضررررغطاا  زيررررد قررررل سرررروائل يغرررررا  املعرررردة لنقررررل السرررروائل أل للسرررروائ  اويررررات الوسرررريطةال هسررررتخدم احلو  

 .س°55بار( عند  1.3) ايلوباسكال  130على يزيد  وي ،س°50بار( عند  1.1ايلوباسكال )  110 علىالبخار  
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 ،للسوائب اويات الوسيطةالحفي ذلك  بما ،ضغوط االختبار المطلوبة المبينة على العبواتعلى أمثلة 
 )ج(10-1-1-4في  النحو الوارد محسوبة على

األمم  رقم
 الرهبة االسم املتحدة

جمموعة 
 التعبئة

 الضغط البخار 
Vp55 

 )ايلوباسكال(

 الضغط البخار 
Vp55  ×1.5 

 )ايلوباسكال(

 الضغط البخار 
(Vp55  ×1.5) 

- 100 
 )ايلوباسكال(

يتىن ضغط )ما ومرت ( 
مطلوب لالختبار املبخت يف 

 )ج(6-1-5-5-4
 )ايلوباسكال(

يتىن ضغط 
)ما ومرت ( 

 يتعختَّ بيا  لالختبار 
 على العبوة

 اسكال(ب)ايلو 
 100 100 5 105 70 ‘2‘ 3 درو فوراميرباعي ه 2056
 100 100 97.9- 2.1 1.4 ‘3‘ 3 تيكام -ع  2247
 150 146 146 246 164 ‘3‘ 1-6 ثنائي الوروميثام 1593
 250 199 199 299 199 ‘1‘ 3 يث  ثنائي يثيل 1155

مرر  اجلررداول  (Vp55)س °55 ميكرر  عرراتة احلصررول علررى الضررغط البخررار  عنررد ،لسرروائل النقيررةبالنسرربة ل :1 مالحظة
 العلمية.
 )ج( فقط، األمر الذ  يعي يم ضغط االختبرار املبرخت يتجراوز10-1-1-4يش  اجلدول إىل استخدام  :2 مالحظة

دت ضرغط االختبرار إذا ُحرعلرى سربيل املثرال، ايلوباسكال. ف  100من   مطروحا  س °55 البخار  عند الضغطَ  ضعف 1.5 مبقدار
 م  ذلك. يكوم يتىن ضغط اختبار مبخت على العبوة يقلَ  قد)ي(، 4-5-5-1-6تيكام وفقا  للفقرة -ع ملاتة

  250ثيرررررل، األيثررررر  ثنرررررائي  حالرررررةيف ، 5-5-5-1-6يبلرررررغ يتىن ضرررررغط مطلررررروب لالختبرررررار مبوبررررر   :3 مالحظة
 ايلوباسكال.

مرراتة علرى والعبروات الكبر ة، الرري اا ر  حتتررو   اويرات الوسرريطةاحليف ذلررك  مبرا هعامرل العبروات الفارغررة، 4-1-1-11
 هك  قد امذت هداب  اافية إلزالة ي  خطر. ما مل ،للعبوة اململوءة ئحةالي هتطلباا هذا الال عاملةبنفس امل ،خطرة

خبصرروص  ختبررار مناسرر ال ،1-6علررى النحررو املبررخت يف الفصررل معرردَّة الحتررواء سرروائل، عبرروة  ةييرر مضررع 4-1-1-12
 الرري 4-1-1-6 الفقرررة يف عليرر  منصرروص هررو حسرربما اجلرروتة ضررمام بر ررامج مرر  بررزءا   االختبررار هررذا ويعتررد .لتسررربل مقاومتاررا

 :3-4-5-1-6الوفاء مبستوى االختبار املناس  املبخت يف  على القدرة هبخت
 قبل استخداماا ألول مرة يف النقل؛ )ي(

 .ة استخداماا يف النقلجتديدها، قبل إعات يو يية عبوة عيصنهبعد إعاتة  )ب( 
العبرروات. وميكرر  اختبررار الوعرراء الررداخلي للعبرروة املرابررة  وسررائل إغررالقوال يلررزم يف هررذا االختبررار هثبيرر   

 ةيشرررتط إبررراء هررذا االختبررار علررى العبرروات الداخليررة يف العبررو  وال هتررأثر بررذلك  تررائج االختبررار. يال بشرررط ،برردوم العبرروة اخلاربيررة
 الكب ة. ةالعبو  يو معةاجمل
سررتخدم لنقررل مرروات صررلبة قررد هصرربح سررائلة يف هُ  الرري ،اويررات الوسرريطةاحليف ذلررك  مبررا لعبرروات،اجيرر  يف  4-1-1-13

 يثناء النقل، يم هكوم قاترة ييضا  على احتواء املاتة يف احلالة السائلة. مواباتاا تملحتتربات حرارة 
هكرروم يم  احلبيبيرة، يو مروات املسرحوقة، املسرتخدمة للسرريطةاويرات الو احليف ذلرك  مبرا لعبروات،ايشررتط يف  4-1-1-14

 هكوم مزوتة ببطا ة.يم  يو ليلتنخما عة ل
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يتعلرررق باألسررطوا ات والتنكرررات البالسررتيكية، واحلاويرررات الوسرريطة البالسرررتيكية اجلاسررئة واحلاويرررات  فيمررا 4-1-1-15
داماا لنقررل املرروات اخلطرررة مرردة  ررس سررنوات مرر  هرراري  صررنع الوسرريطة املرابررة ذات األوعيررة الداخليررة البالسررتيكية، ُيسررَمح باسررتخ

هعتمد السلطة املختصة غ  ذلك، باستثناء احلالة الري حتردت فيارا فررتة يقصرر لالسرتخدام بسرب  طبيعرة املراتة املقررر  األوعية، ما مل
   قلاا.

 عبوة.يؤثر على سالمة ال ال حيثما استخدم اجلليد اجلاف اماتة هديد، جي  يم 4-1-1-16
 المتفجرات والمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية 4-1-1-17

 اويرررات الوسررريطةفياررا احل مبرررا العبرروات،جيررر  يف الف ذلررك، خبررريررررت يف هررذا الالئحرررة حكررم حمررردت  مل مررا 
العائرردة  واألااسريد الفوقيرة العضروية ،1-4لشررعبة العائردة ل" واملروات الذاهيرة التفاعرل 1الكبر ة املسرتخدمة لبضرائع "الرهبررة  والعبروات

 (.IIاألحكام املنطبقة على جمموعة املوات الي هشكل خطورة متوسطة )جمموعة التعبئة ب هفييم  ،2-5 لشعبةل
 الكبيرة االحتياطية والعبوات االحتياطية العبوات استخدام 4-1-1-18
وارذلك البضرائع ، غ  املستوفية للشرروط يو بةاملسرِّ  يو التالفة يو املعطوبة مناا ،عبوات البضائع اخلطرة يفجيوز  4-1-1-18-1

. 9-1-5-6-6و 11-1-5-1-6يف حسررررررربما هرررررررو وارت خاصرررررررة احتياطيرررررررة بعبررررررروات  ، يم هُنَقرررررررلاملتسررررررررِّبة يو اخلطررررررررة املنسررررررركبة
 املبينرررررررة بالشرررررررروط  ،مررررررر   ررررررروع مناسررررررر  ومسرررررررتوى يتاء مالئرررررررمعبررررررروات ابررررررر ة  يو ،اسرررررررتخدام عبررررررروات يارررررررد حجمرررررررا   مينرررررررع ال وهرررررررذا

   .3-18-1-1-4و 2-18-1-1-4يف 
حالرة  ويف .االحتياطيرة عبروةالبة تاخرل املسررِّ  يو املعطوبرةهُتخذ التداب  املناسبة ملنع احلراة املفرطة للعبروات  4-1-1-18-2

 .طليقحتول توم وبوت سائل اخلاملة سوائل، هوضع امية اافية م  املوات املاصة االحتياطية على عبوة ال احتواء
 خذ التداب  املناسبة لضمام عدم هزايد الضغط بدربة خطرة.تَّ هرُ  4-1-1-18-3
 أوعية الضغط االحتياطيةاستخدام  4-1-1-19
اسررتخدام يوعيررة جيرروز غرر  املسررتوفية للشررروط،  يو املسرررِّبة املعطوبررة يو يو يف حالررة يوعيررة الضررغط التالفررة 4-1-1-19-1

 . 3-2-6ضغط احتياطية وفقا  للفقرة 
. ولرردى اسررتخدام العبرروة 2-1-5جيرروز اسررتخدام يوعيررة الضررغط االحتياطيررة اعبرروة شرراملة وفقررا  للفقرررة  مالحظة:

 . 3-1-2-5بدال  م  الفقرة  1-2-1-5الشاملة جي  يم هكوم العالمات وفقا  للفقرة 
 لوعرراء األقصررى احلجررم ويكررومهوضررع يوعيررة الضررغط يف يوعيررة ضررغط احتياطيررة ذات حجررم مناسرر .  4-1-1-19-2

واحررد يف  فررس وعرراء الضررغط  جيرروز وضررع ياثررر مرر  وعرراء ضررغط وال .لرررت 1000 قرردرها مائيررة بسررعة حمرردوتا   املوضرروع الضررغط
هررذا احلالررة  ويف (.6-1-1-4هتفاعررل بصررورة خطرر ة فيمررا بيناررا )ا ظررر  ال إذا اا رر  احملتويررات معروفررة واا رر  إال االحتياطيررة

حرارة يوعيرة الضرغط هرداب  ملنرع  وهُرتةخرذ لررت. 1000املائية ألوعية الضرغط املوضروعة  يتجاوز اجملموع الكلي للسعات ال جي  يم
 التوسيد. يو التأمخت يو يوعية الضغط االحتياطية، مثل وضع احلوابزتاخل 

 إذا: إال ال جيوز وضع وعاء الضغط تاخل وعاء ضغط احتياطي 4-1-1-19-3
واا رر   سررخة عرر  شررااتة االعتمررات  5-3-2-6اررام وعرراء الضررغط االحتيرراطي موافقررا  للفقرررة  )ي(

 ؛متاحة
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املررربح يم هكرروم  يو واا رر  يبررزاء وعرراء الضررغط االحتيرراطي املالمسررة للبضررائع اخلطرررة مباشرررة، )ب(
هسررب  هررأث ا  خطرر ا  )مثررل  وال هضررعف بسررب  البضررائع اخلطرررة يو هتررأثر ال مالمسررة هلررا مباشرررة،

  ؛طرة(التفاعل مع البضائع اخل يو حفز عملية هفاعل
م  حيغ الضرغط واحلجرم ئيرغ )يوعية( الضغط احملتوى )احملتواة( حمدوتة  وعاءواا   حمتويات  (ج)

يتجراوز الضرغط يف وعراء الضرغط  ال برى هفريغ محولتاا بالكامل يف وعاء ضغط احتياطي ما إذا
ضررغط اختبررار وعرراء الضررغط االحتيرراطي )بالنسرربة للغررازات ا ظررر هوبيرر   س65ºاالحتيرراطي عنررد 

(. ويؤخررذ يف االعتبررار ا فررا  السررعة املائيررة املسررتعملة 1-4-1-4يف الفقرررة P200 (3 ) التعبئررة
 لوعاء الضغط االحتياطي، بسب  ي  معدات حمتواة وهوسيد مثال .

األمرم املتحردة  رقرمللنقل االسم الرمسي املستخدم للنقرل و يوضع على وعاء الضغط االحتياطي املستخدم  4-1-1-19-4
الري هنطبرق علرى  2-5وبطاقة )بطاقات( الوسم املطلوبة لتعبئة الطروت يف الفصل  "(UNاملسبوق بعبارة "األمم املتحدة" )احلرفام "

 البضائع اخلطرة املوبوتة تاخل يوعية الضغط االحتياطية.
حتياطيررة وهغسررل وهفررر  وهفحررص فحصررا  بصررريا  مرر  الررداخل واخلررارج بعررد اررل االهنظررف يوعيررة الضررغط  4-1-1-19-5

 مرة واحدة على األقل ال  س سنوات.  6-1-2-6استخدام. وجير  فحصاا واختبارها بصورة تورية وفقا  للفقرة 
 الحاويات الوسيطة للسوائبأحكام عامة إضافية الستخدام  4-1-2
لنقرل  يو ،يقرل يو س )البوهقة املغلقرة(°60لنقل سوائل  قطة اشتعاهلا  طةاويات الوسياحلعندما هستخدم  4-1-2-1

 لكرتوستايت خطر.إ فريغينبغي اماذ هداب  ملنع حدوث ه ،دوث ا فجار غبار ضة حلعرة ممساحيق 
 اجلاسرررر البالسررررتيك  يو عرررردممصررررنوعة مرررر  امل اويررررة وسرررريطةاررررل ح  ،يناسرررر حسرررربما ، هفحررررص ومتررررد 4-1-2-2
 :5-4-5-6 يو 4-4-5-6ورت يف  ملا وفقا  بة، راة امل يو

 ؛إتخاهلا اخلدمةقبل  •
  س سنوات، حس  االقتضاء؛ يو هتجاوز سنتخت و صف ال وبعد ذلك، على فرتات •
 إعاتة التصنيع، قبل إعاتة استخداماا يف النقل. يو وبعد اإلصالح •

غر  ي ر   .فحرص تور  يو ة آخرر اختبرارهُقدَّم للنقل بعد هاري  ا تاراء صرالحي وال اوية وسيطةحال مُتأل و  
هتجراوز ثالثرة يشرار  ال وذلرك خرالل فررتة ،فحرص تور  يو ُملئ  قبل هاري  ا تااء صالحية آخر اختبار اوية وسيطةحجيوز  قل 

ء بعد هراري  ا تاراللسوائ   اوية وسيطةحفحص تور . وباإلضافة إىل ذلك، جيوز  قل  يو بعد هاري  ا تااء صالحية آخر اختبار
 فحص يف احلاالت التالية: يو صالحية آخر اختبار

قبررل إعرراتة املطلرروب الفحرص  يو ، ألغررا  إبررراء االختبرراراررابعرد هفريررغ احلاويررة ولكر  قبررل هنظيف )ي(
 ملئاا؛

، فحرص تور  يو هتجراوز سرتة يشرار بعرد هراري  ا تاراء صرالحية آخرر اختبرار ال فررتة غضوميف و  )ب(
 معاجلتاررراإعررراتة  يو يبرررل الرررتخلص منارررا مررر بقاياهرررا  يو اخلطررررةبغرررر  السرررماح باعررراتة البضرررائع 

عفرراء يف ذلررك. وهُرردرج إشررارة إىل هررذا اإل خررالفالسررلطة املختصررة  عتمررده مل إذا ،بطريقررة سررليمة
 لنقل.امستند 
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يتعلرررق باألسررطوا ات والتنكرررات البالسررتيكية، واحلاويرررات الوسرريطة البالسرررتيكية اجلاسررئة واحلاويرررات  فيمررا 4-1-1-15
داماا لنقررل املرروات اخلطرررة مرردة  ررس سررنوات مرر  هرراري  صررنع الوسرريطة املرابررة ذات األوعيررة الداخليررة البالسررتيكية، ُيسررَمح باسررتخ

هعتمد السلطة املختصة غ  ذلك، باستثناء احلالة الري حتردت فيارا فررتة يقصرر لالسرتخدام بسرب  طبيعرة املراتة املقررر  األوعية، ما مل
   قلاا.

 عبوة.يؤثر على سالمة ال ال حيثما استخدم اجلليد اجلاف اماتة هديد، جي  يم 4-1-1-16
 المتفجرات والمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية 4-1-1-17

 اويرررات الوسررريطةفياررا احل مبرررا العبرروات،جيررر  يف الف ذلررك، خبررريررررت يف هررذا الالئحرررة حكررم حمررردت  مل مررا 
العائرردة  واألااسريد الفوقيرة العضروية ،1-4لشررعبة العائردة ل" واملروات الذاهيرة التفاعرل 1الكبر ة املسرتخدمة لبضرائع "الرهبررة  والعبروات

 (.IIاألحكام املنطبقة على جمموعة املوات الي هشكل خطورة متوسطة )جمموعة التعبئة ب هفييم  ،2-5 لشعبةل
 الكبيرة االحتياطية والعبوات االحتياطية العبوات استخدام 4-1-1-18
وارذلك البضرائع ، غ  املستوفية للشرروط يو بةاملسرِّ  يو التالفة يو املعطوبة مناا ،عبوات البضائع اخلطرة يفجيوز  4-1-1-18-1

. 9-1-5-6-6و 11-1-5-1-6يف حسررررررربما هرررررررو وارت خاصرررررررة احتياطيرررررررة بعبررررررروات  ، يم هُنَقرررررررلاملتسررررررررِّبة يو اخلطررررررررة املنسررررررركبة
 املبينرررررررة بالشرررررررروط  ،مررررررر   ررررررروع مناسررررررر  ومسرررررررتوى يتاء مالئرررررررمعبررررررروات ابررررررر ة  يو ،اسرررررررتخدام عبررررررروات يارررررررد حجمرررررررا   مينرررررررع ال وهرررررررذا

   .3-18-1-1-4و 2-18-1-1-4يف 
حالرة  ويف .االحتياطيرة عبروةالبة تاخرل املسررِّ  يو املعطوبرةهُتخذ التداب  املناسبة ملنع احلراة املفرطة للعبروات  4-1-1-18-2

 .طليقحتول توم وبوت سائل اخلاملة سوائل، هوضع امية اافية م  املوات املاصة االحتياطية على عبوة ال احتواء
 خذ التداب  املناسبة لضمام عدم هزايد الضغط بدربة خطرة.تَّ هرُ  4-1-1-18-3
 أوعية الضغط االحتياطيةاستخدام  4-1-1-19
اسررتخدام يوعيررة جيرروز غرر  املسررتوفية للشررروط،  يو املسرررِّبة املعطوبررة يو يو يف حالررة يوعيررة الضررغط التالفررة 4-1-1-19-1

 . 3-2-6ضغط احتياطية وفقا  للفقرة 
. ولرردى اسررتخدام العبرروة 2-1-5جيرروز اسررتخدام يوعيررة الضررغط االحتياطيررة اعبرروة شرراملة وفقررا  للفقرررة  مالحظة:

 . 3-1-2-5بدال  م  الفقرة  1-2-1-5الشاملة جي  يم هكوم العالمات وفقا  للفقرة 
 لوعرراء األقصررى احلجررم ويكررومهوضررع يوعيررة الضررغط يف يوعيررة ضررغط احتياطيررة ذات حجررم مناسرر .  4-1-1-19-2

واحررد يف  فررس وعرراء الضررغط  جيرروز وضررع ياثررر مرر  وعرراء ضررغط وال .لرررت 1000 قرردرها مائيررة بسررعة حمرردوتا   املوضرروع الضررغط
هررذا احلالررة  ويف (.6-1-1-4هتفاعررل بصررورة خطرر ة فيمررا بيناررا )ا ظررر  ال إذا اا رر  احملتويررات معروفررة واا رر  إال االحتياطيررة

حرارة يوعيرة الضرغط هرداب  ملنرع  وهُرتةخرذ لررت. 1000املائية ألوعية الضرغط املوضروعة  يتجاوز اجملموع الكلي للسعات ال جي  يم
 التوسيد. يو التأمخت يو يوعية الضغط االحتياطية، مثل وضع احلوابزتاخل 

 إذا: إال ال جيوز وضع وعاء الضغط تاخل وعاء ضغط احتياطي 4-1-1-19-3
واا رر   سررخة عرر  شررااتة االعتمررات  5-3-2-6اررام وعرراء الضررغط االحتيرراطي موافقررا  للفقرررة  )ي(

 ؛متاحة
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املررربح يم هكرروم  يو واا رر  يبررزاء وعرراء الضررغط االحتيرراطي املالمسررة للبضررائع اخلطرررة مباشرررة، )ب(
هسررب  هررأث ا  خطرر ا  )مثررل  وال هضررعف بسررب  البضررائع اخلطرررة يو هتررأثر ال مالمسررة هلررا مباشرررة،

  ؛طرة(التفاعل مع البضائع اخل يو حفز عملية هفاعل
م  حيغ الضرغط واحلجرم ئيرغ )يوعية( الضغط احملتوى )احملتواة( حمدوتة  وعاءواا   حمتويات  (ج)

يتجراوز الضرغط يف وعراء الضرغط  ال برى هفريغ محولتاا بالكامل يف وعاء ضغط احتياطي ما إذا
ضررغط اختبررار وعرراء الضررغط االحتيرراطي )بالنسرربة للغررازات ا ظررر هوبيرر   س65ºاالحتيرراطي عنررد 

(. ويؤخررذ يف االعتبررار ا فررا  السررعة املائيررة املسررتعملة 1-4-1-4يف الفقرررة P200 (3 ) التعبئررة
 لوعاء الضغط االحتياطي، بسب  ي  معدات حمتواة وهوسيد مثال .

األمرم املتحردة  رقرمللنقل االسم الرمسي املستخدم للنقرل و يوضع على وعاء الضغط االحتياطي املستخدم  4-1-1-19-4
الري هنطبرق علرى  2-5وبطاقة )بطاقات( الوسم املطلوبة لتعبئة الطروت يف الفصل  "(UNاملسبوق بعبارة "األمم املتحدة" )احلرفام "

 البضائع اخلطرة املوبوتة تاخل يوعية الضغط االحتياطية.
حتياطيررة وهغسررل وهفررر  وهفحررص فحصررا  بصررريا  مرر  الررداخل واخلررارج بعررد اررل االهنظررف يوعيررة الضررغط  4-1-1-19-5

 مرة واحدة على األقل ال  س سنوات.  6-1-2-6استخدام. وجير  فحصاا واختبارها بصورة تورية وفقا  للفقرة 
 الحاويات الوسيطة للسوائبأحكام عامة إضافية الستخدام  4-1-2
لنقرل  يو ،يقرل يو س )البوهقة املغلقرة(°60لنقل سوائل  قطة اشتعاهلا  طةاويات الوسياحلعندما هستخدم  4-1-2-1

 لكرتوستايت خطر.إ فريغينبغي اماذ هداب  ملنع حدوث ه ،دوث ا فجار غبار ضة حلعرة ممساحيق 
 اجلاسرررر البالسررررتيك  يو عرررردممصررررنوعة مرررر  امل اويررررة وسرررريطةاررررل ح  ،يناسرررر حسرررربما ، هفحررررص ومتررررد 4-1-2-2
 :5-4-5-6 يو 4-4-5-6ورت يف  ملا وفقا  بة، راة امل يو

 ؛إتخاهلا اخلدمةقبل  •
  س سنوات، حس  االقتضاء؛ يو هتجاوز سنتخت و صف ال وبعد ذلك، على فرتات •
 إعاتة التصنيع، قبل إعاتة استخداماا يف النقل. يو وبعد اإلصالح •

غر  ي ر   .فحرص تور  يو ة آخرر اختبرارهُقدَّم للنقل بعد هاري  ا تاراء صرالحي وال اوية وسيطةحال مُتأل و  
هتجراوز ثالثرة يشرار  ال وذلرك خرالل فررتة ،فحرص تور  يو ُملئ  قبل هاري  ا تااء صالحية آخر اختبار اوية وسيطةحجيوز  قل 

ء بعد هراري  ا تاراللسوائ   اوية وسيطةحفحص تور . وباإلضافة إىل ذلك، جيوز  قل  يو بعد هاري  ا تااء صالحية آخر اختبار
 فحص يف احلاالت التالية: يو صالحية آخر اختبار

قبررل إعرراتة املطلرروب الفحرص  يو ، ألغررا  إبررراء االختبرراراررابعرد هفريررغ احلاويررة ولكر  قبررل هنظيف )ي(
 ملئاا؛

، فحرص تور  يو هتجراوز سرتة يشرار بعرد هراري  ا تاراء صرالحية آخرر اختبرار ال فررتة غضوميف و  )ب(
 معاجلتاررراإعررراتة  يو يبرررل الرررتخلص منارررا مررر بقاياهرررا  يو اخلطررررةبغرررر  السرررماح باعررراتة البضرررائع 

عفرراء يف ذلررك. وهُرردرج إشررارة إىل هررذا اإل خررالفالسررلطة املختصررة  عتمررده مل إذا ،بطريقررة سررليمة
 لنقل.امستند 
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 ،مرر  حجرم الغرالف اخلرراربي علرى األقرليف املائررة  80بنسربة  31HZ2مرر  النروع  اويرات الوسريطةاحلمُترأل  4-1-2-3
 ائما  يم هنقل يف وحدات  قل مغلقة.تجي  و 
بالسررتيك ال يو عرردماملصررنوعة مرر  امل اويررات الوسرريطةالصرريا ة الروهينيررة للحاحلالررة الرري جترررى فياررا باسررتثناء  4-1-2-4

التابع اسم الدولة ضع على احلاوية عالمات هبخت بشكل مستدمي يالذ   ة الوسيطةاحلاوي بواسطة مالك، املر ة يو املرابة يو اجلاس 
 اويرة الوسريطة،رمزا املرخص ل ، جير  علرى الطررف الرذ  يقروم بعمليرة الصريا ة الروهينيرة يم يضرع عالمرة ثابترة علرى احل يو وامس هلا 

 :يلي ما يبخت علياا ،لصا عقريبا  م  عالمة "األمم املتحدة" اخلاصة بالنموذج التصميمي ل
 لروهينية؛الصيا ة اعملية فياا  ُيبري الي  الدولةاسم  )ي(

 رمزا املرخص ل . يو القائم بعملية الصيا ة الروهينية الطرفواسم  )ب(
 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة 4-1-3
 مقسةرمة. وهي 4-1-4 القسميف  9إىل  1طبقة على البضائع اخلطرة م  الرهبة نهوبياات التعبئة املهرت  4-1-3-1

 :االي هنطبق علياعبوات ئس   وع ال
 هجرائيالتوبيارات برمرز  ذايرمرز هلر ؛والعبوات الكب ة اويات الوسيطةاحلللعبوات غ   4-1-4-1

 ؛"Pحلرف "بدي بارقمي ي
 ؛"IBC" األحرفبدي بيرقمي  هجائيرمز ب التوبياات ذايرمز هل ؛اويات الوسيطةللح 4-1-4-2
 ."LP" احلرفختبيبدي  قمير  هجائيرمز بالتوبياات  ذايرمز هل ؛للعبوات الكب ة 4-1-4-3
  2-1-4و/يو  1-1-4األحكرررررررررررام العامرررررررررررة الررررررررررروارتة يف يم هوبيارررررررررررات التعبئرررررررررررة  حتررررررررررردِّت ،وعمومرررررررررررا   

  6-1-4 يو 5-1-4ييضرررررا  االمتثرررررال لألحكرررررام اخلاصرررررة الررررروارتة يف  هتطلةررررر . وقرررررد هنطبرررررق حسررررربما يناسررررر  ،3-1-4و/يو 
سررلع  يو واتمبررت يحكررام هعبئررة خاصررة يف هوبيرر  التعبئررة اخلرراص . وقررد حترردة حسرربما يناسرر ، 9-1-4 يو 8-1-4 يو 7-1-4 يو

 التالية: روفاحلبدي بيرقمي  هجائيبرمز يرمز هلا ييضا  . و معينة
 "PP"   والعبوات الكب ة اويات الوسيطةاحلللعبوات غ 
 "B"   للحاويات الوسيطة 
 "L"  .للعبوات الكب ة 
 ،يُررنص علررى خررالف ذلررك. وبوبرر  عررام مررا مل ،6الرروارتة يف اجلررزء طبقررة نشرررتاطات املباالهفرري اررل عبرروة و  

املراتة هتوافرق مرع التأارد مر  يم عبروة بردوم خيترار  ال يم ملسرتخدما علرىو  ،هنص هوبياات التعبئة على هوبي  بشأم هوافق املروات ال
وعنررردما يكررروم مسرررموحا  باألوعيرررة  .(يرررةهناسرررباا األوعيرررة الزباب ال الفلوريررردات، ياثريرررة املخترررارة )علرررى سررربيل املثرررال وةمررراتة العبررر

 والفخار والفخار احلجر . زفاستخدام العبوات املصنوعة م  اخلبييضا  سمح الزبابية يف هوبي  التعبئة، ي
مرراتة.  يو لكررل سرلعةهسرتخدم  الريهوبيارات التعبئررة  يو قائمررة البضرائع اخلطررة هوبيرر  يف 8يبرخت العمروت  4-1-3-2

 سلع معينة. يو طبقة على مواتنعبئة اخلاصة امليحكام الت 9ويبخت العموت 
ة، معربرالعبوات اجمل يتعلرق فيمرا. و املقبولرة ةمعراجمل يو ، العبوات املفرتةحيثما ينطبقيبخت ال هوبي  للتعبئة،  4-1-3-3

،و  ،العبررروات اخلاربيرررة والعبررروات الداخليرررة املقبولرررة هبرررختَّ   القصررروى املسرررموح لرررا يف ارررل عبررروة تاخليرررة الكميرررةُ حيثمرررا ينطبرررق،  هبرررختَّ
 القصوى. سعةالكتلة الصافية القصوى وال 1-2-1دت يف حتخاربية. و  يو
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 ل إىل سائل يثناء النقل:عرضة للتحوة مُهستخدم العبوات التالية عندما هكوم املوات املنقولة ال  4-1-3-4
 العبوات 
 1Gو 1D :)براميل( يسطوا ات  
 4H1و 4Gو 4Fو 4Dو 4C2و 4C1  صناتيق:  
 5M2و 5M1و 5H4و 5H3و 5H2و 5H1و 5L3و 5L2و 5L1   ياياس:  

 6PD2و 6PD1و 6PCو 6HD1و 6HG2و 6HG1و 6HD2و 6HC عبوات مرابة:
 6PH1و 6PG2و 6PG1و

 العبوات الكب ة  
 )عبوة خاربية( 51H  بالستيك مرم:  
 (IBCs)  : احلاويات الوسيطة 
 ؛اويات الوسيطةمجيع ي واع احل :Iللموات املدربة يف جمموعة التعبئة   
 :IIIو II للموات املدربة يف جمموعي التعبئة  

  11Fو 11Dو 11C  :بيةخش 
 11G :ليفية يةارهو  

 13L3و 13L2و 13L1و 13H5و 13H4و 13H3و 13H2و 13H1 مر ة:
 13M2و 13M1و 13L4و

  .21HZ2و 11HZ2   مرابة:
اخلاربيررة يف  اتيف هررذا الفصررل باسررتخدام  رروع معررخت مرر  العبررو الرروارتة هوبياررات التعبئررة  صهرررخِّ عنرردما  4-1-3-5

لعبرروة ويليرر  ا املعرررِّف هلويةررةالعبرروات الرري حتمررل  فررس الرمررز اسررتخدام   ميكرر  ييضررا  فا رر ،(1A2؛ 4Gعبرروة مرابررة )علررى سرربيل املثررال 
 1A2U يو 1A2V ؛4GW يو 4GU يو 4GV ،)علرررى سررربيل املثرررال 6وفقرررا  الشررررتاطات اجلرررزء  ا  مبينررر ،"W" يو "U" يو "Vاحلررررف "

وفقا  لتوبيارات التعبئرة ذات الصرلة. و طبقة على استخدام هذا النوع م  العبوات اخلاربية ننفس الشروط واحلدوت املب ،(1A2W يو
باسرتخدام عبروة مرابرة مبينرا  هررخيص  المرا ُوبرد  اسرتخداماا  " ميكر4GVمعة املبخت علياا الرمز "على سبيل املثال، فام العبوة اجملو 

بررأ واع العبرروات الداخليررة واحلرردوت  يتعلررق فيمررااالشرررتاطات الرروارتة يف هوبيرر  التعبئررة ذ  الصررلة الوفرراء ببشرررط ، "4G"علياررا الرمررز 
 الكمية.

 لسوائل والمواد الصلبةلتعبئة اأوعية الضغط  4-1-3-6
 :التنظيمية يف هذا الالئحة  يرت خالف ما مل ،يلي مبا هفي يميوعية الضغط جي  يف  4-1-3-6-1

 ؛ 2-6املنطبقة الوارتة يف الفصل  االشرتاطات )ي(
والصنع، والفحرص، الري يطبقارا  واالختبار، الدولية بشأم التصميم، والبناء، يو الوطنية املعاي يو  )ب(

  6-3-1-4األحكررررررام الرررررروارتة يف ب فرررررراءالو البلررررررد الررررررذ  هصررررررنع فيرررررر  يوعيررررررة الضررررررغط، شررررررريطة 
 ؛3-3-2-6و

- 12 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



12 

 ،مرر  حجرم الغرالف اخلرراربي علرى األقرليف املائررة  80بنسربة  31HZ2مرر  النروع  اويرات الوسريطةاحلمُترأل  4-1-2-3
 ائما  يم هنقل يف وحدات  قل مغلقة.تجي  و 
بالسررتيك ال يو عرردماملصررنوعة مرر  امل اويررات الوسرريطةالصرريا ة الروهينيررة للحاحلالررة الرري جترررى فياررا باسررتثناء  4-1-2-4

التابع اسم الدولة ضع على احلاوية عالمات هبخت بشكل مستدمي يالذ   ة الوسيطةاحلاوي بواسطة مالك، املر ة يو املرابة يو اجلاس 
 اويرة الوسريطة،رمزا املرخص ل ، جير  علرى الطررف الرذ  يقروم بعمليرة الصريا ة الروهينيرة يم يضرع عالمرة ثابترة علرى احل يو وامس هلا 

 :يلي ما يبخت علياا ،لصا عقريبا  م  عالمة "األمم املتحدة" اخلاصة بالنموذج التصميمي ل
 لروهينية؛الصيا ة اعملية فياا  ُيبري الي  الدولةاسم  )ي(

 رمزا املرخص ل . يو القائم بعملية الصيا ة الروهينية الطرفواسم  )ب(
 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة 4-1-3
 مقسةرمة. وهي 4-1-4 القسميف  9إىل  1طبقة على البضائع اخلطرة م  الرهبة نهوبياات التعبئة املهرت  4-1-3-1

 :االي هنطبق علياعبوات ئس   وع ال
 هجرائيالتوبيارات برمرز  ذايرمرز هلر ؛والعبوات الكب ة اويات الوسيطةاحلللعبوات غ   4-1-4-1

 ؛"Pحلرف "بدي بارقمي ي
 ؛"IBC" األحرفبدي بيرقمي  هجائيرمز ب التوبياات ذايرمز هل ؛اويات الوسيطةللح 4-1-4-2
 ."LP" احلرفختبيبدي  قمير  هجائيرمز بالتوبياات  ذايرمز هل ؛للعبوات الكب ة 4-1-4-3
  2-1-4و/يو  1-1-4األحكرررررررررررام العامرررررررررررة الررررررررررروارتة يف يم هوبيارررررررررررات التعبئرررررررررررة  حتررررررررررردِّت ،وعمومرررررررررررا   

  6-1-4 يو 5-1-4ييضرررررا  االمتثرررررال لألحكرررررام اخلاصرررررة الررررروارتة يف  هتطلةررررر . وقرررررد هنطبرررررق حسررررربما يناسررررر  ،3-1-4و/يو 
سررلع  يو واتمبررت يحكررام هعبئررة خاصررة يف هوبيرر  التعبئررة اخلرراص . وقررد حترردة حسرربما يناسرر ، 9-1-4 يو 8-1-4 يو 7-1-4 يو

 التالية: روفاحلبدي بيرقمي  هجائيبرمز يرمز هلا ييضا  . و معينة
 "PP"   والعبوات الكب ة اويات الوسيطةاحلللعبوات غ 
 "B"   للحاويات الوسيطة 
 "L"  .للعبوات الكب ة 
 ،يُررنص علررى خررالف ذلررك. وبوبرر  عررام مررا مل ،6الرروارتة يف اجلررزء طبقررة نشرررتاطات املباالهفرري اررل عبرروة و  

املراتة هتوافرق مرع التأارد مر  يم عبروة بردوم خيترار  ال يم ملسرتخدما علرىو  ،هنص هوبياات التعبئة على هوبي  بشأم هوافق املروات ال
وعنررردما يكررروم مسرررموحا  باألوعيرررة  .(يرررةهناسرررباا األوعيرررة الزباب ال الفلوريررردات، ياثريرررة املخترررارة )علرررى سررربيل املثرررال وةمررراتة العبررر

 والفخار والفخار احلجر . زفاستخدام العبوات املصنوعة م  اخلبييضا  سمح الزبابية يف هوبي  التعبئة، ي
مرراتة.  يو لكررل سرلعةهسرتخدم  الريهوبيارات التعبئررة  يو قائمررة البضرائع اخلطررة هوبيرر  يف 8يبرخت العمروت  4-1-3-2

 سلع معينة. يو طبقة على مواتنعبئة اخلاصة امليحكام الت 9ويبخت العموت 
ة، معربرالعبوات اجمل يتعلرق فيمرا. و املقبولرة ةمعراجمل يو ، العبوات املفرتةحيثما ينطبقيبخت ال هوبي  للتعبئة،  4-1-3-3

،و  ،العبررروات اخلاربيرررة والعبررروات الداخليرررة املقبولرررة هبرررختَّ   القصررروى املسرررموح لرررا يف ارررل عبررروة تاخليرررة الكميرررةُ حيثمرررا ينطبرررق،  هبرررختَّ
 القصوى. سعةالكتلة الصافية القصوى وال 1-2-1دت يف حتخاربية. و  يو
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 ل إىل سائل يثناء النقل:عرضة للتحوة مُهستخدم العبوات التالية عندما هكوم املوات املنقولة ال  4-1-3-4
 العبوات 
 1Gو 1D :)براميل( يسطوا ات  
 4H1و 4Gو 4Fو 4Dو 4C2و 4C1  صناتيق:  
 5M2و 5M1و 5H4و 5H3و 5H2و 5H1و 5L3و 5L2و 5L1   ياياس:  

 6PD2و 6PD1و 6PCو 6HD1و 6HG2و 6HG1و 6HD2و 6HC عبوات مرابة:
 6PH1و 6PG2و 6PG1و

 العبوات الكب ة  
 )عبوة خاربية( 51H  بالستيك مرم:  
 (IBCs)  : احلاويات الوسيطة 
 ؛اويات الوسيطةمجيع ي واع احل :Iللموات املدربة يف جمموعة التعبئة   
 :IIIو II للموات املدربة يف جمموعي التعبئة  

  11Fو 11Dو 11C  :بيةخش 
 11G :ليفية يةارهو  

 13L3و 13L2و 13L1و 13H5و 13H4و 13H3و 13H2و 13H1 مر ة:
 13M2و 13M1و 13L4و

  .21HZ2و 11HZ2   مرابة:
اخلاربيررة يف  اتيف هررذا الفصررل باسررتخدام  رروع معررخت مرر  العبررو الرروارتة هوبياررات التعبئررة  صهرررخِّ عنرردما  4-1-3-5

لعبرروة ويليرر  ا املعرررِّف هلويةررةالعبرروات الرري حتمررل  فررس الرمررز اسررتخدام   ميكرر  ييضررا  فا رر ،(1A2؛ 4Gعبرروة مرابررة )علررى سرربيل املثررال 
 1A2U يو 1A2V ؛4GW يو 4GU يو 4GV ،)علرررى سررربيل املثرررال 6وفقرررا  الشررررتاطات اجلرررزء  ا  مبينررر ،"W" يو "U" يو "Vاحلررررف "

وفقا  لتوبيارات التعبئرة ذات الصرلة. و طبقة على استخدام هذا النوع م  العبوات اخلاربية ننفس الشروط واحلدوت املب ،(1A2W يو
باسرتخدام عبروة مرابرة مبينرا  هررخيص  المرا ُوبرد  اسرتخداماا  " ميكر4GVمعة املبخت علياا الرمز "على سبيل املثال، فام العبوة اجملو 

بررأ واع العبرروات الداخليررة واحلرردوت  يتعلررق فيمررااالشرررتاطات الرروارتة يف هوبيرر  التعبئررة ذ  الصررلة الوفرراء ببشرررط ، "4G"علياررا الرمررز 
 الكمية.

 لسوائل والمواد الصلبةلتعبئة اأوعية الضغط  4-1-3-6
 :التنظيمية يف هذا الالئحة  يرت خالف ما مل ،يلي مبا هفي يميوعية الضغط جي  يف  4-1-3-6-1

 ؛ 2-6املنطبقة الوارتة يف الفصل  االشرتاطات )ي(
والصنع، والفحرص، الري يطبقارا  واالختبار، الدولية بشأم التصميم، والبناء، يو الوطنية املعاي يو  )ب(

  6-3-1-4األحكررررررام الرررررروارتة يف ب فرررررراءالو البلررررررد الررررررذ  هصررررررنع فيرررررر  يوعيررررررة الضررررررغط، شررررررريطة 
 ؛3-3-2-6و

- 13 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



14 

 املسررتقرةاملتفجرررات، واملرروات غرر  ا عرردا مررا صررلبة يو لنقررل ييررة مرراتة سررائلةهررذا األوعيررة  باسررتخداميرررخص  
واألااسررريد الفوقيرررة العضررروية، واملررروات الذاهيرررة التفاعرررل، واملررروات الررري ميكررر  يم يتولرررد فيارررا ضرررغط ابررر   تيجرررة  شررروء هفاعرررل   ،حراريرررا  

 (.9-1-4يف  يسمح بذلك مل ماتة مشعة )ما يو ايميائي
  .3"، اجلدول P200، هوبي  التعبئة "1-4-1-4وال ينطبق هذا القسم الفرعي على املوات املذاورة يف  

علرى النحرو املبرخت يف  يو ألوعية الضغط م  قبل السلطة املختصة لبلد الصرنع منوذج هصميميد ال عتمَ يُ  4-1-3-6-2
  .2-6الفصل 

 يُنص على غ  ذلك. ما مل ،ميغاباسكال 0.6يقل ضغط اختبارها ع   ال ستخدم يوعية ضغطه 4-1-3-6-3
لتجنر  ا فجرار الوعراء يف حالرة  حراالت الطروارئ يفميك  هزويد يوعية الضغط بوسيلة لتخفيف الضغط  4-1-3-6-4

 يُنص على غ  ذلك. ما مل ،حواتث احلريق يو امللء الزائد
توم  العطرر  عوامررل علررى مقاومررةئررد ذاهتررا وهصررمم صررمامات يوعيررة الضررغط وهبرر  ئيررغ هكرروم قرراترة  

، وذلررك عرر  غرر  قصرردت وعرراء الضررغط الررذ  قررد يسررب  ا طررالق حمتويررا العطرر هررتم وقايتاررا مرر  ئيررغ  يو ا طررالق احملتويررات،
 (.ه) )ي( إىل8-1-6-1-4باحدى الطرائق املبينة يف 

يف يعلرى الوعراء س. ويررت  °50م  سعة وعاء الضرغط عنرد يف املائة  95ال يتجاوز مستوى امللء  سبة  4-1-3-6-5
 س.°55عدم امتالء وعاء الضغط بالسائل عند لضمام فرا  ااف 

سررنوات. ويتضرررم   5ذلررك، مضررع يوعيررة الضررغط لفحررص واختبررار توريررخت اررل  غرر يُررنص علررى  مل مررا 4-1-3-6-6
اختبرارا  معراتال  فعراال   يو طريقة بديلة هعتمدها السلطة املختصة، واختبار ضرغط يو الفحص الدور  معاينة خاربية ومعاينة تاخلية

يف  صمامات مفيرف الضرغط يو ام الصمامات،)مثل إحك التوابعباالهفاق مع السلطة املختصة يشمل فحصا  جلميع  ُمعط   غ 
هعبأ يوعية الضغط بعد هاري  استحقاق فحصاا واختبارها الدوريخت، بيد ي ر   وال العناصر القابلة لال صاار(. يو ،حاالت الطوارئ

  .11-1-6-1-4هفي إصالحات يوعية الضغط باالشرتاطات الوارتة يف جي  يم جيوز  قلاا بعد ا قضاء احلد الزمي. و 
قبل عملية ملء وعاء الضغط، يقوم املسؤول ع  امللء بفحص الوعاء، ويتأاد م  يم الوعاء مرخص بر   4-1-3-6-7

للموات املقرر  قلاا في ، وم  الوفاء بأحكام هذا الالئحة. وهقفل صمامات اإلغالق بعد املرلء وهظرل مغلقرة يثنراء النقرل. ويتحقرق 
 .يتسرب مناا شيء ال ات حمكمةتجايز وسائل اإلغالق وال اوم  املرسل م 

بعرد إبرراء العمليرات  إال متأل مباتة غ  هلك الي ملئ  لا م  قبل ال يوعية الضغط القابلة إلعاتة ملئاا 4-1-3-6-8
 الضرورية لتغي  االستخدام.

 6-3-1-4يف املبينرة يكوم وضع العالمات علرى يوعيرة الضرغط املسرتخدمة لتعبئرة السروائل واملروات الصرلبة  4-1-3-6-9
 ( متوافقا  مع اشرتاطات السلطة املختصة لبلد الصنع.2-6هفي باشرتاطات الفصل  )والي ال

 علياررررا، يف هوبيررر  التعبئررررة املنطبررررق مصيصرررراباسررررتخداماا  املرررررخصغررر   اويررررات الوسرررريطةاحل يو العبررروات 4-1-3-7
 يلي: مبا الوفاءم  السلطة املختصة وشريطة  بصورة حمدتةهك  معتمدة  ما مل ،سلعة يو لنقل ماتةجيوز استخداماا  ال

  الشرتاطات العامة الوارتة يف هذا اجلزء؛با بديلةالعبوة ال هفييم  )ي(
إذا  رص علرى ذلرك هوبير  التعبئرة الروارت  ،6االشررتاطات الروارتة يف اجلرزء بالعبروة البديلرة  فيهيم و  )ب(

  يف قائمة البضائع اخلطرة؛
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لو اا ر   اما  تصة يم العبوة البديلة هوفر على األقل  فس مستوى السالمةالسلطة املخ هُقرريم و  )ج(
 املاتة معبأة وفقا  للطريقة املبينة يف هوبي  التعبئة اخلاص الوارت يف قائمة البضائع اخلطرة؛

يردل علرى يم  مرا تضرم مستند  قل صورة م  موافقة السلطة املختصرة ه يو بكل شحنة هرفقيم و  )ت(
 العبوة البديلة.قد اعتمدت  السلطة املختصة

الالئحررررة هررررذا لتعررررديل  اإلبررررراء الررررالزمينبغرررري للسررررلطات املختصررررة الرررري متررررنح هررررذا املوافقررررات يم هتخررررذ  :مالحظة
 اء.ضحس  االقت يف هذا املوافقات،التنظيمية النموذبية ئيغ هدرج فياا األحكام املشمولة 

 1سلع الرتبة  غيرالسلع غير المعبأة  4-1-3-8
برد  ال ، وارام6-6 يو 1-6وفقا  الشرتاطات ي  مر  الفصرلخت تينة إذا هعذرت هعبئة السلع الضخمة وامل 4-1-3-8-1

ز للسررلطة املختصرة يم هوافرق علرى  قلارا لرذا الشركل. وهراعري السرلطة املختصررة يف امر   قلارا فارغرة وغر  منظفرة وغر  معبرأة، بر
 يلي: ما ذلك

ررر مبرررا قويرررة ينرررةتهكررروم السرررلع الضرررخمة وامل يم )ي( ل الصررردمات وعمليرررات التحميرررل الررري يكفررري لتحم 
فيمرررا برررخت وحررردات  هنزيرررل املشررحو ات وحتميلارررايف ذلرررك عمليرررات  مبررا حترردث يثنررراء النقرررل عررراتة،

 النقل، وبخت وحردات النقرل واملخرازم، وارذلك ي  عمليرة  قرل مر  منصرة التحميرل ملناولتارا يردويا  
 آليا  يف وق  الحق؛ يو

ميكرر  فقرردام احملتويررات يف ظررروف  ال والفتحررات ئيررغمجيررع وسررائل اإلغررالق  إغررالق حُيَكررميم  )ب(
االرهفرراع   تيجرةالضرغط ) يو الرطوبرة يو  تيجرة لتغرر  تربرة احلررارة يو النقرل العاتيرة  تيجرة لالهترزاز

مرررثال (. وجيررر  احلررررص علرررى عررردم التصررراق ي  بقايرررا خطررررة بالسرررطح اخلررراربي للسرررلع الضرررخمة 
 واملتينة؛

 يلي: ما الي هالمس البضائع اخلطرة مباشرة تينةيم يراعى للسلع الضخمة وامل )ج(
 اخلطرة؛ البضائعَ  مالمستااهضعف إىل تربة اب ة  تيجة  يو يال هتأثر '1'
 التفاعل مع البضائع اخلطرة؛ يو عملية هفاعل حفز خطرا ، مثل هأث ا   ويال هسب  '2'

 منارا عدم حدوث هسرر ب للتأاةد م  وهؤمَّ احملتوية على سوائل  تينةالسلع الضخمة وامل هُنضَّديم  )ت(
 هشوةا تائم فياا يثناء النقل؛ يو

يف  يثناء  قلاا هفاتيا للخضخضةوسائل مناولة يخرى  يو شح صناتيق  يو محةاالت يف هُثبَّ يم  ) ه(
 العاتية. النقلظروف 

مضرع ، 1-8-3-1-4الي هوافق عليارا السرلطة املختصرة وفقرا  لألحكرام الروارتة يف  ،السلع غ  املعبأة 4-1-3-8-2
مرسرل هرذا السرلع إرسرال  سرخة مر  موافقرة السرلطة كفرل . وجي ، باإلضافة إىل ذلرك، يم ي5إلبراءات اإلرسال املبينة يف اجلزء 

 .تينةاملختصة مع السلع الضخمة وامل
آالت  معردات عسركرية يو املتينة خزا اُت وقوت مر ة يو ة الضخمة يوجيوز يم يدخل حت  مسمةى السلع مالحظة:

 معدات حتتو  على بضائع خطرة هتجاوز عتبة الكميات احملدوتة. يو
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 املسررتقرةاملتفجرررات، واملرروات غرر  ا عرردا مررا صررلبة يو لنقررل ييررة مرراتة سررائلةهررذا األوعيررة  باسررتخداميرررخص  
واألااسررريد الفوقيرررة العضررروية، واملررروات الذاهيرررة التفاعرررل، واملررروات الررري ميكررر  يم يتولرررد فيارررا ضرررغط ابررر   تيجرررة  شررروء هفاعرررل   ،حراريرررا  

 (.9-1-4يف  يسمح بذلك مل ماتة مشعة )ما يو ايميائي
  .3"، اجلدول P200، هوبي  التعبئة "1-4-1-4وال ينطبق هذا القسم الفرعي على املوات املذاورة يف  

علرى النحرو املبرخت يف  يو ألوعية الضغط م  قبل السلطة املختصة لبلد الصرنع منوذج هصميميد ال عتمَ يُ  4-1-3-6-2
  .2-6الفصل 

 يُنص على غ  ذلك. ما مل ،ميغاباسكال 0.6يقل ضغط اختبارها ع   ال ستخدم يوعية ضغطه 4-1-3-6-3
لتجنر  ا فجرار الوعراء يف حالرة  حراالت الطروارئ يفميك  هزويد يوعية الضغط بوسيلة لتخفيف الضغط  4-1-3-6-4

 يُنص على غ  ذلك. ما مل ،حواتث احلريق يو امللء الزائد
توم  العطرر  عوامررل علررى مقاومررةئررد ذاهتررا وهصررمم صررمامات يوعيررة الضررغط وهبرر  ئيررغ هكرروم قرراترة  

، وذلررك عرر  غرر  قصرردت وعرراء الضررغط الررذ  قررد يسررب  ا طررالق حمتويررا العطرر هررتم وقايتاررا مرر  ئيررغ  يو ا طررالق احملتويررات،
 (.ه) )ي( إىل8-1-6-1-4باحدى الطرائق املبينة يف 

يف يعلرى الوعراء س. ويررت  °50م  سعة وعاء الضرغط عنرد يف املائة  95ال يتجاوز مستوى امللء  سبة  4-1-3-6-5
 س.°55عدم امتالء وعاء الضغط بالسائل عند لضمام فرا  ااف 

سررنوات. ويتضرررم   5ذلررك، مضررع يوعيررة الضررغط لفحررص واختبررار توريررخت اررل  غرر يُررنص علررى  مل مررا 4-1-3-6-6
اختبرارا  معراتال  فعراال   يو طريقة بديلة هعتمدها السلطة املختصة، واختبار ضرغط يو الفحص الدور  معاينة خاربية ومعاينة تاخلية

يف  صمامات مفيرف الضرغط يو ام الصمامات،)مثل إحك التوابعباالهفاق مع السلطة املختصة يشمل فحصا  جلميع  ُمعط   غ 
هعبأ يوعية الضغط بعد هاري  استحقاق فحصاا واختبارها الدوريخت، بيد ي ر   وال العناصر القابلة لال صاار(. يو ،حاالت الطوارئ

  .11-1-6-1-4هفي إصالحات يوعية الضغط باالشرتاطات الوارتة يف جي  يم جيوز  قلاا بعد ا قضاء احلد الزمي. و 
قبل عملية ملء وعاء الضغط، يقوم املسؤول ع  امللء بفحص الوعاء، ويتأاد م  يم الوعاء مرخص بر   4-1-3-6-7

للموات املقرر  قلاا في ، وم  الوفاء بأحكام هذا الالئحة. وهقفل صمامات اإلغالق بعد املرلء وهظرل مغلقرة يثنراء النقرل. ويتحقرق 
 .يتسرب مناا شيء ال ات حمكمةتجايز وسائل اإلغالق وال اوم  املرسل م 

بعرد إبرراء العمليرات  إال متأل مباتة غ  هلك الي ملئ  لا م  قبل ال يوعية الضغط القابلة إلعاتة ملئاا 4-1-3-6-8
 الضرورية لتغي  االستخدام.

 6-3-1-4يف املبينرة يكوم وضع العالمات علرى يوعيرة الضرغط املسرتخدمة لتعبئرة السروائل واملروات الصرلبة  4-1-3-6-9
 ( متوافقا  مع اشرتاطات السلطة املختصة لبلد الصنع.2-6هفي باشرتاطات الفصل  )والي ال

 علياررررا، يف هوبيررر  التعبئررررة املنطبررررق مصيصرررراباسررررتخداماا  املرررررخصغررر   اويررررات الوسرررريطةاحل يو العبررروات 4-1-3-7
 يلي: مبا الوفاءم  السلطة املختصة وشريطة  بصورة حمدتةهك  معتمدة  ما مل ،سلعة يو لنقل ماتةجيوز استخداماا  ال

  الشرتاطات العامة الوارتة يف هذا اجلزء؛با بديلةالعبوة ال هفييم  )ي(
إذا  رص علرى ذلرك هوبير  التعبئرة الروارت  ،6االشررتاطات الروارتة يف اجلرزء بالعبروة البديلرة  فيهيم و  )ب(

  يف قائمة البضائع اخلطرة؛
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لو اا ر   اما  تصة يم العبوة البديلة هوفر على األقل  فس مستوى السالمةالسلطة املخ هُقرريم و  )ج(
 املاتة معبأة وفقا  للطريقة املبينة يف هوبي  التعبئة اخلاص الوارت يف قائمة البضائع اخلطرة؛

يردل علرى يم  مرا تضرم مستند  قل صورة م  موافقة السلطة املختصرة ه يو بكل شحنة هرفقيم و  )ت(
 العبوة البديلة.قد اعتمدت  السلطة املختصة

الالئحررررة هررررذا لتعررررديل  اإلبررررراء الررررالزمينبغرررري للسررررلطات املختصررررة الرررري متررررنح هررررذا املوافقررررات يم هتخررررذ  :مالحظة
 اء.ضحس  االقت يف هذا املوافقات،التنظيمية النموذبية ئيغ هدرج فياا األحكام املشمولة 

 1سلع الرتبة  غيرالسلع غير المعبأة  4-1-3-8
برد  ال ، وارام6-6 يو 1-6وفقا  الشرتاطات ي  مر  الفصرلخت تينة إذا هعذرت هعبئة السلع الضخمة وامل 4-1-3-8-1

ز للسررلطة املختصرة يم هوافرق علرى  قلارا لرذا الشركل. وهراعري السرلطة املختصررة يف امر   قلارا فارغرة وغر  منظفرة وغر  معبرأة، بر
 يلي: ما ذلك

ررر مبرررا قويرررة ينرررةتهكررروم السرررلع الضرررخمة وامل يم )ي( ل الصررردمات وعمليرررات التحميرررل الررري يكفررري لتحم 
فيمرررا برررخت وحررردات  هنزيرررل املشررحو ات وحتميلارررايف ذلرررك عمليرررات  مبررا حترردث يثنررراء النقرررل عررراتة،

 النقل، وبخت وحردات النقرل واملخرازم، وارذلك ي  عمليرة  قرل مر  منصرة التحميرل ملناولتارا يردويا  
 آليا  يف وق  الحق؛ يو

ميكرر  فقرردام احملتويررات يف ظررروف  ال والفتحررات ئيررغمجيررع وسررائل اإلغررالق  إغررالق حُيَكررميم  )ب(
االرهفرراع   تيجرةالضرغط ) يو الرطوبرة يو  تيجرة لتغرر  تربرة احلررارة يو النقرل العاتيرة  تيجرة لالهترزاز

مرررثال (. وجيررر  احلررررص علرررى عررردم التصررراق ي  بقايرررا خطررررة بالسرررطح اخلررراربي للسرررلع الضرررخمة 
 واملتينة؛

 يلي: ما الي هالمس البضائع اخلطرة مباشرة تينةيم يراعى للسلع الضخمة وامل )ج(
 اخلطرة؛ البضائعَ  مالمستااهضعف إىل تربة اب ة  تيجة  يو يال هتأثر '1'
 التفاعل مع البضائع اخلطرة؛ يو عملية هفاعل حفز خطرا ، مثل هأث ا   ويال هسب  '2'

 منارا عدم حدوث هسرر ب للتأاةد م  وهؤمَّ احملتوية على سوائل  تينةالسلع الضخمة وامل هُنضَّديم  )ت(
 هشوةا تائم فياا يثناء النقل؛ يو

يف  يثناء  قلاا هفاتيا للخضخضةوسائل مناولة يخرى  يو شح صناتيق  يو محةاالت يف هُثبَّ يم  ) ه(
 العاتية. النقلظروف 

مضرع ، 1-8-3-1-4الي هوافق عليارا السرلطة املختصرة وفقرا  لألحكرام الروارتة يف  ،السلع غ  املعبأة 4-1-3-8-2
مرسرل هرذا السرلع إرسرال  سرخة مر  موافقرة السرلطة كفرل . وجي ، باإلضافة إىل ذلرك، يم ي5إلبراءات اإلرسال املبينة يف اجلزء 

 .تينةاملختصة مع السلع الضخمة وامل
آالت  معردات عسركرية يو املتينة خزا اُت وقوت مر ة يو ة الضخمة يوجيوز يم يدخل حت  مسمةى السلع مالحظة:

 معدات حتتو  على بضائع خطرة هتجاوز عتبة الكميات احملدوتة. يو
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 قائمة توجيهات التعبئة 4-1-4
والعبههوات  اويههات الوسههيطة للسههوائبالحتوجيهههات التعبئههة المتعلقههة باسههتخدام العبههوات )باسههتثناء  4-1-4-1

 لكبيرة(ا
P001 ( السوائلتوجيه التعبئة) P001 

 :3-1-4و 1-1-4 يفباستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة  يرخص
 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  

 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة Iمجموعة التعبئة 
 معةمجالعبوات ال

    العبوات الخارجية العبوات الداخلية
    أسطوانات لرتات 10 زباج

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1A1، 1A2)فوالذ  لرتا 30 بالستيك
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1B1، 1B2)يلومنيوم  لرتا 40 معدم

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1N1، 1N2)معدم آخر  
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1H1، 1H2)بالستيك  
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (1D)خش  رقائقي  
 اغ  400 اغ  400 اغ  75 (1G) ارهوم ليفي 
    صناديق 
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4A)فوالذ  
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4B)يلومنيوم  
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4Nمعدم آخر ) 
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (4C1, 4C2)طبيعي  خش  
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (4Dخش  رقائقي ) 
 اغ  400 اغ  400 اغ  75 (4F)خش  معات التكوي   
 اغ  400 اغ  400 اغ  75 (4G) ارهوم ليفي 
 اغ  60 اغ  60 اغ  60 (4H1)بالستيك ودت  
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (4H2)بالستيك بامد  
    تنكات 
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3A1، 3A2)فوالذ  
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3B1، 3B2)يلومنيوم  
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3H1، 3H2)بالستيك  
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P001 ( السوائلتوجيه التعبئة) )هابع( P001 

 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  
 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة Iمجموعة التعبئة 

 العبوات المفردة
    أسطوانات
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1A1)غطاء غ  قابل للنزع بفوالذ 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (1A2)غطاء قابل للنزع بفوالذ 

 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1B1غطاء غ  قابل للنزع )بيلومنيوم 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (1B2غطاء قابل للنزع )بيلومنيوم 

 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1N1غطاء غ  قابل للنزع )بمعدم آخر 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (IN2غطاء قابل للنزع )بمعدم آخر 

 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1H1غطاء غ  قابل للنزع )ببالستيك 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (1H2غطاء قابل للنزع )ببالستيك 

    تنكات
 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3A1غطاء غ  قابل للنزع )بفوالذ 
 لرتا   60 لرتا   60 )ي(رتا  ل 60 (3A2غطاء قابل للنزع )بفوالذ 

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3B1غطاء غ  قابل للنزع )ب يلومنيوم
 لرتا   60 لرتا   60 )ي(لرتا   60 (3B2غطاء قابل للنزع )ب يلومنيوم

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3H1غطاء غ  قابل للنزع )ببالستيك 
 لرتا   60 لرتا   60 )ي(لرتا   60 (3H2غطاء قابل للنزع )ببالستيك 

 العبوات المركبة
  6HA1)األلومنيرررروم  يو يوعيررررة بالسررررتيك يف يسررررطوا ات مرررر  الفرررروالذ

 (6HB1و
 ا  لرت  250 ا  لرت  250 ا  لرت  250

  يو البالسررررررتيك يو بالسررررررتيك يف يسررررررطوا ات مرررررر  الكرهرررررروميوعيررررررة 
 (6HD1و 6HH1و 6HG1) اخلش  الرقائقي

 ا  لرت  250 ا  لرت  250 ا  لرت  120

  يو مررررر  الفررررروالذ صرررررناتيق يو يوعيرررررة بالسرررررتيك يف صرررررناتيق شرررررح 
  يو يف صرررررررررناتيق مررررررررر  اخلشررررررررر  يوعيرررررررررة بالسرررررررررتيك يو األلومنيررررررررروم

  يو 6HA2) اجلامرررررردالبالسررررررتيك  يو الكرهرررررروم يو اخلشرررررر  الرقررررررائقي
6HB2 6 يوHC 6 يوHD2 6 يوHG2 6 يوHH2) 

 لرتا   60 لرتا   60 ا  لرت  60

  يو األلومنيررررررررروم يو يوعيرررررررررة زبابيرررررررررة يف يسرررررررررطوا ات مررررررررر  الفررررررررروالذ
 البالسررررتيك  يو البالسررررتيك اجلامررررد يو اخلشرررر  الرقررررائقي يو الكرهرررروم

 يف  يو (6PH1 يو 6PD1 يو 6PG1 يو 6PB1يو 6PA1) املمرررررررررررررررررررررررررردت
 يف  يو الكرهررررروم يو اخلشررررر  يو األلومنيررررروم يو مررررر  الفررررروالذصرررررناتيق 

 (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2 يو 6PA2) اخلوصسالل م  

 لرتا 60 لرتا 60 لرتا   60

__________ 

 /ثا ية.2مم 200ال يسمح إال باملوات الي هكوم لزوبتاا ياثر م   )ي( 
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 قائمة توجيهات التعبئة 4-1-4
والعبههوات  اويههات الوسههيطة للسههوائبالحتوجيهههات التعبئههة المتعلقههة باسههتخدام العبههوات )باسههتثناء  4-1-4-1

 لكبيرة(ا
P001 ( السوائلتوجيه التعبئة) P001 

 :3-1-4و 1-1-4 يفباستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة  يرخص
 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  

 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة Iمجموعة التعبئة 
 معةمجالعبوات ال

    العبوات الخارجية العبوات الداخلية
    أسطوانات لرتات 10 زباج

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1A1، 1A2)فوالذ  لرتا 30 بالستيك
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1B1، 1B2)يلومنيوم  لرتا 40 معدم

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1N1، 1N2)معدم آخر  
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (1H1، 1H2)بالستيك  
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (1D)خش  رقائقي  
 اغ  400 اغ  400 اغ  75 (1G) ارهوم ليفي 
    صناديق 
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4A)فوالذ  
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4B)يلومنيوم  
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4Nمعدم آخر ) 
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (4C1, 4C2)طبيعي  خش  
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (4Dخش  رقائقي ) 
 اغ  400 اغ  400 اغ  75 (4F)خش  معات التكوي   
 اغ  400 اغ  400 اغ  75 (4G) ارهوم ليفي 
 اغ  60 اغ  60 اغ  60 (4H1)بالستيك ودت  
 اغ  400 اغ  400 اغ  150 (4H2)بالستيك بامد  
    تنكات 
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3A1، 3A2)فوالذ  
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3B1، 3B2)يلومنيوم  
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3H1، 3H2)بالستيك  
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P001 ( السوائلتوجيه التعبئة) )هابع( P001 

 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  
 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة Iمجموعة التعبئة 

 العبوات المفردة
    أسطوانات
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1A1)غطاء غ  قابل للنزع بفوالذ 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (1A2)غطاء قابل للنزع بفوالذ 

 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1B1غطاء غ  قابل للنزع )بيلومنيوم 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (1B2غطاء قابل للنزع )بيلومنيوم 

 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1N1غطاء غ  قابل للنزع )بمعدم آخر 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (IN2غطاء قابل للنزع )بمعدم آخر 

 ا  لرت  450 ا  لرت  450 ا  لرت  250 (1H1غطاء غ  قابل للنزع )ببالستيك 
 ا  لرت  450 ا  لرت  450 )ي(ا  لرت  250 (1H2غطاء قابل للنزع )ببالستيك 

    تنكات
 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3A1غطاء غ  قابل للنزع )بفوالذ 
 لرتا   60 لرتا   60 )ي(رتا  ل 60 (3A2غطاء قابل للنزع )بفوالذ 

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3B1غطاء غ  قابل للنزع )ب يلومنيوم
 لرتا   60 لرتا   60 )ي(لرتا   60 (3B2غطاء قابل للنزع )ب يلومنيوم

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3H1غطاء غ  قابل للنزع )ببالستيك 
 لرتا   60 لرتا   60 )ي(لرتا   60 (3H2غطاء قابل للنزع )ببالستيك 

 العبوات المركبة
  6HA1)األلومنيرررروم  يو يوعيررررة بالسررررتيك يف يسررررطوا ات مرررر  الفرررروالذ

 (6HB1و
 ا  لرت  250 ا  لرت  250 ا  لرت  250

  يو البالسررررررتيك يو بالسررررررتيك يف يسررررررطوا ات مرررررر  الكرهرررررروميوعيررررررة 
 (6HD1و 6HH1و 6HG1) اخلش  الرقائقي

 ا  لرت  250 ا  لرت  250 ا  لرت  120

  يو مررررر  الفررررروالذ صرررررناتيق يو يوعيرررررة بالسرررررتيك يف صرررررناتيق شرررررح 
  يو يف صرررررررررناتيق مررررررررر  اخلشررررررررر  يوعيرررررررررة بالسرررررررررتيك يو األلومنيررررررررروم

  يو 6HA2) اجلامرررررردالبالسررررررتيك  يو الكرهرررررروم يو اخلشرررررر  الرقررررررائقي
6HB2 6 يوHC 6 يوHD2 6 يوHG2 6 يوHH2) 

 لرتا   60 لرتا   60 ا  لرت  60

  يو األلومنيررررررررروم يو يوعيرررررررررة زبابيرررررررررة يف يسرررررررررطوا ات مررررررررر  الفررررررررروالذ
 البالسررررتيك  يو البالسررررتيك اجلامررررد يو اخلشرررر  الرقررررائقي يو الكرهرررروم

 يف  يو (6PH1 يو 6PD1 يو 6PG1 يو 6PB1يو 6PA1) املمرررررررررررررررررررررررررردت
 يف  يو الكرهررررروم يو اخلشررررر  يو األلومنيررررروم يو مررررر  الفررررروالذصرررررناتيق 

 (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2 يو 6PA2) اخلوصسالل م  

 لرتا 60 لرتا 60 لرتا   60

__________ 

 /ثا ية.2مم 200ال يسمح إال باملوات الي هكوم لزوبتاا ياثر م   )ي( 
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P001 ( السوائلتوجيه التعبئة) )هابع( P001 

 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  
 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة Iمجموعة التعبئة 

 .6-3-1-4شريطة استيفاء االشرتاطات العامة يف  أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP1  واملررروات الالصرررقة ويحبرررار الطباعرررة واملررروات املتصرررلة بأحبرررار الطباعرررة  1866و 1263و 1210و 1133يف حالرررة يرقرررام األمرررم املتحررردة
والعبرروات املعد يررة والبالسررتيكية  3082األمررم املتحرردة  رقررموالرردها ات واملرروات املتصررلة بالرردها ات وحماليررل الراهنجررات الرري هرردرج حترر  

يشررتط ابتيازهرا اختبرارات األتاء الروارتة  ال ،للعبروةيقرل  يو اتلررت  5مقردارها  بكميرات IIIو II التعبئرة جممروعياملعدة لتعبئة املوات مر  
 لدى  قلاا: 1-6يف الفصل 

املسرررتفة واملثبترررة برررالتحزمي  يو وحررردات الشرررح  مثرررل العبررروات املفررررتة املوضررروعة يو صرررناتيق التحميرررل يو باسرررتخدام يلرررواح التحميرررل )ي(
بالنقرل البحرر   يتعلرق فيمرامر  الوسرائل املالئمرة أللرواح التحميرل. و غر  ذلرك  يو قابلرة للشرد والتمردت يو بأغطية هُفرش يو بسيور،

 وحدات الشح  معبأة ووسواة باحكام يف وحدات شح  مغلقة؛ يو صناتيق التحميل يو هكوم يلواح التحميل
 اغ.  40ذات اتلة صافية قصوى  جممعةاعبوة تاخلية لعبوة يو   )ب(

PP2  1-6هفي بأحكام الفصل  وال لرتا   250ذات سعة قصوى  استخدام براميل خشبية، ميك  3065األمم املتحدة  رقميف حالة. 
PP4  هستويف العبوات مستوى األتاء جملموعة التعبئة 1774األمم املتحدة  رقميف حالة ،II. 
PP5  هسرتخدم  ال امرا  الرداخلي.يكروم اال فجرار وكنرا  بسرب  زيراتة الضرغط  ال ، هصرنع العبروات ئيرغ1204األمم املتحدة  رقميف حالة

 يسطوا ات الغازات ويوعية الغازات هلذا املوات.
PP10  جمموعة التعبئة 1791األمم املتحدة  رقميف حالة ،II.هكوم العبوة قابلة للتنفيس ، 
PP31  هكوم العبوات مغلقة باحكام1131األمم املتحدة  رقميف حالة ،. 
PP33  التعبئررة  اجمموعترر، 1308األمررم املتحرردة  رقررميف حالررةI وII، الرري يكرروم احلررد األقصررى لكتلتاررا الكليررة  معررةبررالعبوات اجمل إال يسررمح ال

 اغ.  75
PP81  حالرة  ويف ،يف املائرة 85 علرى هزيرد يف املائرة وال 60، حيرغ هزيرد  سربة محر  اهليردروفلوريك علرى 1790األمرم املتحردة  رقميف حالة

، هكرروم املررردة املسرررموح لرررا السرررتخدام يف املائرررة 55محررر  النرتيرررك )مرراء النرررار( علرررى  ، حيرررغ هزيررد  سررربة2031األمرررم املتحررردة  رقررم
 األسطوا ات والتنكات املصنوعة م  البالستيك اعبوات مفرتة سنتخت م  هاري  صنعاا.

PP93 هزايررد ملنررع البخررار يو الغرراز بتسررري  يسررمح بأسررلوب وهصررنع العبرروات هصررمم، 3534و 3532حالررة رقمرري األمررم املتحرردة  يف 
 .االستقرار فقدام حالة يف العبوات متزق إىل يؤت  قد الذ  الضغط
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P002  (صلبةتوجيه التعبئة )مواد P002 
 :3-1-4و 1-1-4يف  الوارتة باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة يرخص

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

 معةمجلعبوات الا
    العبوات الخارجية العبوات الداخلية

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1A1 ،1A2)فوالذ  اغ  10 زباج
 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1B1، 1B2)يلومنيوم  اغ  50 )ي(بالستيك

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1N1، 1N2)معدم آخر  اغ  50  معدم
 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1H1، 1H2)بالستيك  اغ  50 (ج()ب()ي)ورق

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1D)خش  رقائقي  اغ  50 (ج()ب()ي)ارهوم
 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1G)ارهوم  
    صناديق 
 (4A)فوالذ  

 (4B) يلومنيوم
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي 

 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 اغ  400 اغ  400 اغ  250
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4C2) خش  طبيعي ذو بدرام ما عة للتنخيل

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4D)خش  رقائقي  
 اغ  400 اغ  400 اغ  125 (4Fخش  معات التكوي  )

 اغ  400 اغ  400 اغ  125 (4G)ارهوم 
 اغ  60 اغ  60 اغ  60 (4H1)بالستيك ودت 

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4H2)بالستيك بامد 
    تنكات
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3A1، 3A2)فوالذ 

 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3B1، 3B2)يلومنيوم 
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3H1، 3H2)بالستيك  

 هابع على الصفحة التالية

__________ 

 للتنخيل.الداخلية ما عة  هكوم هذا العبوات )ي( 
 (.4-3-1-4)ا ظر  سائل يثناء النقل إىل للتحول املنقولة قابلة هكوم املوات ال هستخدم هذا العبوات الداخلية عندما )ب( 
 .Iالتعبئة  للموات م  جمموعة ليفي ارهوميو   رقو  الداخلية املكو ة م هستخدم العبوات ال  )ج( 
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P001 ( السوائلتوجيه التعبئة) )هابع( P001 

 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  
 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة Iمجموعة التعبئة 

 .6-3-1-4شريطة استيفاء االشرتاطات العامة يف  أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP1  واملررروات الالصرررقة ويحبرررار الطباعرررة واملررروات املتصرررلة بأحبرررار الطباعرررة  1866و 1263و 1210و 1133يف حالرررة يرقرررام األمرررم املتحررردة
والعبرروات املعد يررة والبالسررتيكية  3082األمررم املتحرردة  رقررموالرردها ات واملرروات املتصررلة بالرردها ات وحماليررل الراهنجررات الرري هرردرج حترر  

يشررتط ابتيازهرا اختبرارات األتاء الروارتة  ال ،للعبروةيقرل  يو اتلررت  5مقردارها  بكميرات IIIو II التعبئرة جممروعياملعدة لتعبئة املوات مر  
 لدى  قلاا: 1-6يف الفصل 

املسرررتفة واملثبترررة برررالتحزمي  يو وحررردات الشرررح  مثرررل العبررروات املفررررتة املوضررروعة يو صرررناتيق التحميرررل يو باسرررتخدام يلرررواح التحميرررل )ي(
بالنقرل البحرر   يتعلرق فيمرامر  الوسرائل املالئمرة أللرواح التحميرل. و غر  ذلرك  يو قابلرة للشرد والتمردت يو بأغطية هُفرش يو بسيور،

 وحدات الشح  معبأة ووسواة باحكام يف وحدات شح  مغلقة؛ يو صناتيق التحميل يو هكوم يلواح التحميل
 اغ.  40ذات اتلة صافية قصوى  جممعةاعبوة تاخلية لعبوة يو   )ب(

PP2  1-6هفي بأحكام الفصل  وال لرتا   250ذات سعة قصوى  استخدام براميل خشبية، ميك  3065األمم املتحدة  رقميف حالة. 
PP4  هستويف العبوات مستوى األتاء جملموعة التعبئة 1774األمم املتحدة  رقميف حالة ،II. 
PP5  هسرتخدم  ال امرا  الرداخلي.يكروم اال فجرار وكنرا  بسرب  زيراتة الضرغط  ال ، هصرنع العبروات ئيرغ1204األمم املتحدة  رقميف حالة

 يسطوا ات الغازات ويوعية الغازات هلذا املوات.
PP10  جمموعة التعبئة 1791األمم املتحدة  رقميف حالة ،II.هكوم العبوة قابلة للتنفيس ، 
PP31  هكوم العبوات مغلقة باحكام1131األمم املتحدة  رقميف حالة ،. 
PP33  التعبئررة  اجمموعترر، 1308األمررم املتحرردة  رقررميف حالررةI وII، الرري يكرروم احلررد األقصررى لكتلتاررا الكليررة  معررةبررالعبوات اجمل إال يسررمح ال

 اغ.  75
PP81  حالرة  ويف ،يف املائرة 85 علرى هزيرد يف املائرة وال 60، حيرغ هزيرد  سربة محر  اهليردروفلوريك علرى 1790األمرم املتحردة  رقميف حالة

، هكرروم املررردة املسرررموح لرررا السرررتخدام يف املائرررة 55محررر  النرتيرررك )مرراء النرررار( علرررى  ، حيرررغ هزيررد  سررربة2031األمرررم املتحررردة  رقررم
 األسطوا ات والتنكات املصنوعة م  البالستيك اعبوات مفرتة سنتخت م  هاري  صنعاا.

PP93 هزايررد ملنررع البخررار يو الغرراز بتسررري  يسررمح بأسررلوب وهصررنع العبرروات هصررمم، 3534و 3532حالررة رقمرري األمررم املتحرردة  يف 
 .االستقرار فقدام حالة يف العبوات متزق إىل يؤت  قد الذ  الضغط
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P002  (صلبةتوجيه التعبئة )مواد P002 
 :3-1-4و 1-1-4يف  الوارتة باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة يرخص

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

 معةمجلعبوات الا
    العبوات الخارجية العبوات الداخلية

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1A1 ،1A2)فوالذ  اغ  10 زباج
 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1B1، 1B2)يلومنيوم  اغ  50 )ي(بالستيك

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1N1، 1N2)معدم آخر  اغ  50  معدم
 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1H1، 1H2)بالستيك  اغ  50 (ج()ب()ي)ورق

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1D)خش  رقائقي  اغ  50 (ج()ب()ي)ارهوم
 اغ  400 اغ  400 اغ  400 (1G)ارهوم  
    صناديق 
 (4A)فوالذ  

 (4B) يلومنيوم
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي 

 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 اغ  400 اغ  400 اغ  250
 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4C2) خش  طبيعي ذو بدرام ما عة للتنخيل

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4D)خش  رقائقي  
 اغ  400 اغ  400 اغ  125 (4Fخش  معات التكوي  )

 اغ  400 اغ  400 اغ  125 (4G)ارهوم 
 اغ  60 اغ  60 اغ  60 (4H1)بالستيك ودت 

 اغ  400 اغ  400 اغ  250 (4H2)بالستيك بامد 
    تنكات
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3A1، 3A2)فوالذ 

 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3B1، 3B2)يلومنيوم 
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (3H1، 3H2)بالستيك  

 هابع على الصفحة التالية

__________ 

 للتنخيل.الداخلية ما عة  هكوم هذا العبوات )ي( 
 (.4-3-1-4)ا ظر  سائل يثناء النقل إىل للتحول املنقولة قابلة هكوم املوات ال هستخدم هذا العبوات الداخلية عندما )ب( 
 .Iالتعبئة  للموات م  جمموعة ليفي ارهوميو   رقو  الداخلية املكو ة م هستخدم العبوات ال  )ج( 
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P002  هابع( (صلبةتوجيه التعبئة )مواد( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

 العبوات المفردة
    أسطوانات
1A2 يو 1A1)فوالذ 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400  ()ت(
1B2 يو 1B1)يلومنيوم 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ((ت)
1N2 يو 1N1)األلومنيوم  يو الفوالذ غ معدم آخر 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ((ت)
1H2 يو 1H1)بالستيك 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ((ت)
(1G)ارهوم 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ه()
(1D)خش  رقائقي 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ه()
    تنكات

3A2 يو 3A1)فوالذ 
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 ((ت)

3B2 يو 3B1)يلومنيوم 
 اغ  120 اغ  120 اغ 120 ((ت)

 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (ت)(3H2 يو 3H1بالستيك )
    صناديق

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا ه()(4A) فوالذ
(4B)يلومنيوم 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
(4N)معدم آخر 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
(4C1)خش  طبيعي 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
4D))خش  رقائقي 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)(4Fخش  معات التكوي  )

(4C2)خش  طبيعي مع بدرام ما عة للتنخيل 
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)

(4G)ارهوم 
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)

(4H2)بالستيك بامد 
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)

    أكياس
(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)ياياس 

 اغ  50 اغ  50 غ  مسموح لا (ه)

 هابع على الصفحة التالية
__________ 

 .(4-3-1-4 ا ظر) هتحول إىل سائل يثناء النقلالي قد  Iجمموعة التعبئة  للموات م هستخدم هذا العبوات ال  )ت( 
 .(4-3-1-4 ا ظر) ال هستخدم هذا العبوات عندما هكوم املوات املنقولة قابلة للتحول إىل سائل يثناء النقل ه() 
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P002  هابع( (صلبةتوجيه التعبئة )مواد( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

    :معةمجالالعبوات 
 الكرهروم يو اخلش  الرقرائقي يو األلومنيوم يو يوعية بالستيك يف يسطوا ات م  الفوالذ

6HG1 يو 6HB1 يو 6HA1)ك البالستي يو
6HD1 يو (ه)

 (6HH1 يو (ه)
 اغ  400 اغ  400 اغ  400

صررررناتيق  يو األلومنيرررروم يو صررررناتيق مرررر  الفرررروالذ يو  يوعيررررة بالسررررتيك يف صررررناتيق شررررح
صررناتيق مرر  البالسررتيك  يو صررناتيق مرر  الكرهرروم يو صررناتيق خشرر  رقررائقي يو خشرربية
6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2) اجلامد

6HG2 يو (ه)
   (6HH2 يو (ه)

 اغ  75 اغ  75 اغ  75

الكرهرروم  يو اخلشر  الرقررائقي يو األلومنيرروم يو يوعيرة زبابيررة يف يسررطوا ات مر  الفرروالذ
(6PA1 6 يوPB1 6 يوPD1

6PG1) يو (ه)
 األلومنيررررروم يو الفررررروالذيف صررررناتيق مررررر   يو (ه)

 6PC يو 6PB2 يو 6PA2) قضرررربام الشررررجريف سررررالل مرررر   يو الكرهرررروم يو اخلشرررر  يو
6PG2يو

6PD2) يو (ه)
6PH1ت )املمررررد يو يف عبررروات مررر  البالسرررتيك اجلامرررد ( يو(ه)

 (ه)
 (6PH2يو

 اغ  75 اغ  75 اغ  75

 .6-3-1-4شريطة استيفاء االشرتاطات العامة الوارتة يف  أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP7  غرر  معبررأ علررى يلررواح حتميررل، مغلفررا  بطبقررة مرر  البالسررتيك ومثبتررا  بوسررائل   ميكرر   قلرر د،ي، السررلولو 2000األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة
 .اغ  1 000يتجاوز ال لوح حتميل  يال جي مغلقة. و الفوالذ احمولة ااملة يف وحدات  قل سيور مناسبة، مثل 

PP8  هسررررتخدم  وال هزايررررد الضررررغط الررررداخلي.  تيجرررةيكرررروم اال فجررررار وكنررررا   ال ، هصررررنع العبررروات ئيررررغ2002األمررررم املتحرررردة  رقررررميف حالرررة
 يسطوا ات الغاز ويوعية الغاز هلذا املوات.

PP9  ابترراز اختبررار منررع التسرررب عنررد مسررتوى  يمنرروذج هصررميممررع العبرروات هتوافررق ، 3244و 3243و 3175يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة
مراتة صررلبة  يفالتسررب عنرردما مترتصة السرروائل منررع اختبرار إبرراء يشرررتط  ال 3175األمررم املتحردة  رقرمحالررة  ويف .IIيتاء جمموعرة التعبئرة 

 موبوتة يف ياياس حمكمة.
PP11  جمموعررة التعبئررة 1309األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة ،III  5باألايرراس  سررمح، ي1362األمررم املتحرردة  رقررموH1 5وL1 5وM1   إذا اا رر

 على يلواح التحميل. مطةيا   يو غلفة هغليفا  ا كماشيا  يف ياياس م  البالستيك واا   ممعبأة 
PP12  5 سا، يسمح باألاي3077و 2213و 1361يف حالة يرقام األمم املتحدةH1 5وL1 5وM1  مغلقة. شح إذا اا   منقولة يف وحدات 
PP13   عبوات املرابة الي هستويف مستوى يتاء جمموعة التعبئة لل إال يرخص ال ،2870األمم املتحدة  رقميف حالة السلع املصنفة حتI. 
PP14  1-6اختبارات األتاء الوارتة يف الفصل يشرتط يم جتتاز العبوات  ال ،3314و 2698و 2211يف حالة يرقام األمم املتحدة. 
PP15  هستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم ، 2623و 1324يف حالة رقمي األمم املتحدةIII. 
PP20  جيوز استخدام ي  وعاء ما ع للتنخيل وغ  قابل للتمزق. 2217األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP30  الليفي الكرهوم يو يسمح بعبوات تاخلية م  الورق ال ،2471املتحدة األمم  رقميف حالة. 
PP34  5 (، يسمح باألاياسالكاملة احلبوبمثال  ) 2969األمم املتحدة  رقميف حالةH1 5وL1 5وM1. 
PP37  5، يسمح باألاياس 2212و 2590يف حالة رقمي األمم املتحدةM1 شح  مغلقةوحدات يف مجيع األاياس م  ي   وع ، وهنقل 

 .هوضع يف عبوات جممعة صلبة مغلقة يو
PP38  ئة ب، جمموعة التع1309األمم املتحدة  رقميف حالةII، مغلقة. شح يف وحدات  إال يسمح باألاياس ال 
PP84  الي هستويف مستوى يتاء جمموعة التعبئة  صلبة، هستعمل العبوات اخلاربية ال1057 األمم املتحدة رقميف حالةII . وهكوم العبوات

السوائل القابلة  يو اإلطالق غ  املقصوت للغازات يو تواتاالشتعال غ  املقصوت لأل يو مصممة ومصنوعة ومرهبة على  و مينع احلراة
 .شتعاللال

 هابع على الصفحة التالية
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P002  هابع( (صلبةتوجيه التعبئة )مواد( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

 العبوات المفردة
    أسطوانات
1A2 يو 1A1)فوالذ 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400  ()ت(
1B2 يو 1B1)يلومنيوم 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ((ت)
1N2 يو 1N1)األلومنيوم  يو الفوالذ غ معدم آخر 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ((ت)
1H2 يو 1H1)بالستيك 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ((ت)
(1G)ارهوم 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ه()
(1D)خش  رقائقي 

 اغ  400 اغ  400 اغ  400 ه()
    تنكات

3A2 يو 3A1)فوالذ 
 اغ  120 اغ  120 اغ  120 ((ت)

3B2 يو 3B1)يلومنيوم 
 اغ  120 اغ  120 اغ 120 ((ت)

 اغ  120 اغ  120 اغ  120 (ت)(3H2 يو 3H1بالستيك )
    صناديق

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا ه()(4A) فوالذ
(4B)يلومنيوم 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
(4N)معدم آخر 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
(4C1)خش  طبيعي 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
4D))خش  رقائقي 

 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)(4Fخش  معات التكوي  )

(4C2)خش  طبيعي مع بدرام ما عة للتنخيل 
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)

(4G)ارهوم 
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)

(4H2)بالستيك بامد 
 اغ  400 اغ  400 غ  مسموح لا (ه)

    أكياس
(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)ياياس 

 اغ  50 اغ  50 غ  مسموح لا (ه)

 هابع على الصفحة التالية
__________ 

 .(4-3-1-4 ا ظر) هتحول إىل سائل يثناء النقلالي قد  Iجمموعة التعبئة  للموات م هستخدم هذا العبوات ال  )ت( 
 .(4-3-1-4 ا ظر) ال هستخدم هذا العبوات عندما هكوم املوات املنقولة قابلة للتحول إىل سائل يثناء النقل ه() 

21 

P002  هابع( (صلبةتوجيه التعبئة )مواد( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

    :معةمجالالعبوات 
 الكرهروم يو اخلش  الرقرائقي يو األلومنيوم يو يوعية بالستيك يف يسطوا ات م  الفوالذ

6HG1 يو 6HB1 يو 6HA1)ك البالستي يو
6HD1 يو (ه)

 (6HH1 يو (ه)
 اغ  400 اغ  400 اغ  400

صررررناتيق  يو األلومنيرررروم يو صررررناتيق مرررر  الفرررروالذ يو  يوعيررررة بالسررررتيك يف صررررناتيق شررررح
صررناتيق مرر  البالسررتيك  يو صررناتيق مرر  الكرهرروم يو صررناتيق خشرر  رقررائقي يو خشرربية
6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2) اجلامد

6HG2 يو (ه)
   (6HH2 يو (ه)

 اغ  75 اغ  75 اغ  75

الكرهرروم  يو اخلشر  الرقررائقي يو األلومنيرروم يو يوعيرة زبابيررة يف يسررطوا ات مر  الفرروالذ
(6PA1 6 يوPB1 6 يوPD1

6PG1) يو (ه)
 األلومنيررررروم يو الفررررروالذيف صررررناتيق مررررر   يو (ه)

 6PC يو 6PB2 يو 6PA2) قضرررربام الشررررجريف سررررالل مرررر   يو الكرهرررروم يو اخلشرررر  يو
6PG2يو

6PD2) يو (ه)
6PH1ت )املمررررد يو يف عبررروات مررر  البالسرررتيك اجلامرررد ( يو(ه)

 (ه)
 (6PH2يو

 اغ  75 اغ  75 اغ  75

 .6-3-1-4شريطة استيفاء االشرتاطات العامة الوارتة يف  أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP7  غرر  معبررأ علررى يلررواح حتميررل، مغلفررا  بطبقررة مرر  البالسررتيك ومثبتررا  بوسررائل   ميكرر   قلرر د،ي، السررلولو 2000األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة
 .اغ  1 000يتجاوز ال لوح حتميل  يال جي مغلقة. و الفوالذ احمولة ااملة يف وحدات  قل سيور مناسبة، مثل 

PP8  هسررررتخدم  وال هزايررررد الضررررغط الررررداخلي.  تيجرررةيكرررروم اال فجررررار وكنررررا   ال ، هصررررنع العبررروات ئيررررغ2002األمررررم املتحرررردة  رقررررميف حالرررة
 يسطوا ات الغاز ويوعية الغاز هلذا املوات.

PP9  ابترراز اختبررار منررع التسرررب عنررد مسررتوى  يمنرروذج هصررميممررع العبرروات هتوافررق ، 3244و 3243و 3175يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة
مراتة صررلبة  يفالتسررب عنرردما مترتصة السرروائل منررع اختبرار إبرراء يشرررتط  ال 3175األمررم املتحردة  رقرمحالررة  ويف .IIيتاء جمموعرة التعبئرة 

 موبوتة يف ياياس حمكمة.
PP11  جمموعررة التعبئررة 1309األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة ،III  5باألايرراس  سررمح، ي1362األمررم املتحرردة  رقررموH1 5وL1 5وM1   إذا اا رر

 على يلواح التحميل. مطةيا   يو غلفة هغليفا  ا كماشيا  يف ياياس م  البالستيك واا   ممعبأة 
PP12  5 سا، يسمح باألاي3077و 2213و 1361يف حالة يرقام األمم املتحدةH1 5وL1 5وM1  مغلقة. شح إذا اا   منقولة يف وحدات 
PP13   عبوات املرابة الي هستويف مستوى يتاء جمموعة التعبئة لل إال يرخص ال ،2870األمم املتحدة  رقميف حالة السلع املصنفة حتI. 
PP14  1-6اختبارات األتاء الوارتة يف الفصل يشرتط يم جتتاز العبوات  ال ،3314و 2698و 2211يف حالة يرقام األمم املتحدة. 
PP15  هستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم ، 2623و 1324يف حالة رقمي األمم املتحدةIII. 
PP20  جيوز استخدام ي  وعاء ما ع للتنخيل وغ  قابل للتمزق. 2217األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP30  الليفي الكرهوم يو يسمح بعبوات تاخلية م  الورق ال ،2471املتحدة األمم  رقميف حالة. 
PP34  5 (، يسمح باألاياسالكاملة احلبوبمثال  ) 2969األمم املتحدة  رقميف حالةH1 5وL1 5وM1. 
PP37  5، يسمح باألاياس 2212و 2590يف حالة رقمي األمم املتحدةM1 شح  مغلقةوحدات يف مجيع األاياس م  ي   وع ، وهنقل 

 .هوضع يف عبوات جممعة صلبة مغلقة يو
PP38  ئة ب، جمموعة التع1309األمم املتحدة  رقميف حالةII، مغلقة. شح يف وحدات  إال يسمح باألاياس ال 
PP84  الي هستويف مستوى يتاء جمموعة التعبئة  صلبة، هستعمل العبوات اخلاربية ال1057 األمم املتحدة رقميف حالةII . وهكوم العبوات

السوائل القابلة  يو اإلطالق غ  املقصوت للغازات يو تواتاالشتعال غ  املقصوت لأل يو مصممة ومصنوعة ومرهبة على  و مينع احلراة
 .شتعاللال
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P002  هابع( (صلبةتوجيه التعبئة )مواد( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

PP85  ع  األاياس مفصولة بعضاا ينبغي يم هكوم  ،3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748 األمم املتحدة يرقامحالة يف
 باألاياس اعبوة مفرتة.يسمح  ال حالة النقل البحر ، ويف عبوات مفرتة وذلك للسماح بتبدةت احلرارة.اعندما هستخدم  بع  

PP92 الضغط هزايد ملنع البخار يو الغاز بتسري  يسمح بأسلوب وهصنع العبوات هصمم، 3533و 3531حالة رقمي األمم املتحدة  يف 
 .االستقرار فقدام حالة يف العبوات متزق إىل يؤت  قد الذ 

 
P003  جيه التعبئةتو P003 

 2-1-1-4و 1-1-1-4هوضرررررررررررررع البضرررررررررررررائع اخلطررررررررررررررة يف عبررررررررررررروات خاربيرررررررررررررة مناسررررررررررررربة. وهسرررررررررررررتويف العبررررررررررررروات األحكرررررررررررررام الررررررررررررروارتة يف 
. وهسرتخدم عبروات خاربيرة مصرنوعة 4-1-6هصرمم ئيرغ هسرتويف شرروط الصرنع الروارتة يف  امرا  3-1-4و 8-1-1-4و 4-1-1-4و

هرذا لنقررل  العبروة واالسرتخدام املقصروت منارا. وعنردما يسرتخدم هوبير  التعبئرةة سرعمر  مروات مناسربة هكروم ذات قروة وهصرميم مالئمرخت يتناسربام مرع 
 ظروف النقل العاتية. يثناءعبوات تاخلية لعبوات مرابة هكوم العبوة مصممة ومصنوعة على  و مينع التفريغ غ  املقصوت للسلع  يو سلع

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP16  تاخل العبوات.ااربائية قصر تارة  حدوث مى البطاريات م  حتُ  جي  يم ،2800األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP17  اغ للعبوات األخرى.  125 يو لعبوات الكرهوماغ   55هتجاوز الكتلة الصافية للعبوات  ال ،2037األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP18  غرراز ثرراين ياسرريد الكربرروم ملنررع هكرروي  ضررغط  طالقا علررى  ررو يسررمح برر صررنع العبررواتهُ و  ُهصررمَّم، 1845األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

 ميك  يم حيدث متزقا  للعبوات.
PP19  البضائع اباالت. بنقل يرخص 3360و 1856و 1365و 1364و 1327يف حالة يرقام األمم املتحدة 
PP20  يوعية ما عة للتنخيل ومقاومة للتمزق.ميك   قل البضائع يف ، 2793و 1408و 1386و 1363األمم املتحدة يرقام يف حالة 
PP32 مالئمة. جممعةيف عبوات  يو ميك   قل البضائع غ  معبأة، يف صناتيق شح ، 3358و 2857األمم املتحدة  ييف حالة رقم 
PP90  مصررنوعة مرر  مرراتة متينررة ما عررة للتسرررب  يايرراس يو هسررتخدم بطا ررات تاخليررة حمكمررة اإلغررالق ،3506األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

حالررة النقررل اجلررو ،  ويف ارهشرراح املرراتة مرر  العبرروة بصرررف النظررر عرر  وضررع العبرروة. زئبررق مرر  يبررل منررعوغرر  منفررذة لل لال ثقررابومقاومررة 
 جيوز هطبيق اشرتاطات إضافية.

PP91  غ  معبأة شريطة يم هستويف االشرتاطات الروارتة ، ميك   قل يبازة إطفاء احلريق الكب ة 1044األمم املتحدة  رقميف حالة
ويم  ،)ي( إىل )ت(8-1-6-1-4 رقم، ويم هكوم الصمامات حممية باهباع إحدى الطرق وفقا  لل)ه()ي( إىل 8-3-1-4يف 

علرق هكوم التجايزات األخرى املرابة على يبازة إطفاء احلريق حممية ملنع التنشيط العرضي. وألغرا  هذا احلكم اخلراص املت
م  احلكم اخلاص )ه( بالتعبئة، هعي "يبازة إطفاء احلريق الكب ة" يبازة إطفاء احلريق الي برى وصفاا يف النقاط )ج( إىل 
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P004 توجيه التعبئة P004 
 .3479و 3478و 3477و 3476و 3473ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 3-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4يف حالررررررة خررررررراطيش اخلاليررررررا الوقوتيررررررة، شررررررريطة اسررررررتيفاء األحكررررررام الرررررروارتة يف  (1)
 :3-1-4و 6-1-1-4و

 (؛1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1Gيسطوا ات )
 (؛4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2صناتيق )
 (؛3A2 ،3B2، 3H2هنكات )

 .  IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
  1-1-1-4هسررتويف االحكررام العامررة الرروارتة يف  عبرروات خاربيررة قويررة :يف حالررة خررراطيش اخلاليررا الوقوتيررة املعبررأة مررع معرردات (2)

 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و
وضرعاا يف عبروات خاربيرة مرع مراتة  يو عبروات تاخليرةعندما هكوم خراطيش اخلاليا الوقوتية معبأة مع معدات، جير  هعبئتارا يف 

وضررع احملتويررات يف عبرروة  يو فاصررل )فواصررل( محايررة  خلررراطيش اخلاليررا الوقوتيررة مرر  العطرر  الررذ  ميكرر  يم هسرربب  احلراررة يو هوسرريد
 خاربية.

 جي  هأمخت املعدات ضد احلراة تاخل العبوة اخلاربية.
 عدات" اجلااز الذ  يستلزم خراطيش اخلاليا الوقوتية الي هعبأ مع  لتشغيل .غرا  هوبي  التعبئة هذا، هعي المة "مأل

 1-1-1-4هسرررررتويف االحكرررررام الررررروارتة يف يف حالرررررة خرررررراطيش اخلاليرررررا الوقوتيرررررة املرابرررررة يف معررررردات: عبررررروات خاربيرررررة قويرررررة (3)
 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و

خرراطيش خاليرا وقوتيرة جيروز  قلارا غر  معبرأة. يف حالرة خرراطيش ( الري حتترو  علرى 8-3-1-4املعدات املتينة الضرخمة )ا ظرر 
        اخلاليا الوقوتية املرابة يف معدات، جي  يم حتمى املنظومة بكاملاا م  حدوث قصر تارة ااربائية وم  التشغيل غ  املقصوت.

P005 توجيه التعبئة P005 
 .3530و 3529و 3528م األمم املتحدة ارقيينطبق هذا التوبي  على 
يشرتط يم هكوم هنا  عبوة  ال الي حتتو  على البضائع اخلطرة محاية اافية، لوسيلة االحتواءئيغ ُهكفل اآلالت  راات يوإذا مت بناء وهصميم احمل

 خاربية.
هكوم ذات قوة وهصميم مالئمخت يف عبوات خاربية مصنوعة م  ماتة مناسبة  التاآل راات يوهعبئة البضائع اخلطرة املضمةنة يف احملوبب  وإالة 

جتعلاا سائبة  وب  هثبيتاا بطريقة ال يو ،1-1-1-4وهستويف االشرتاطات املنطبقة الوارتة يف  يتناسبام مع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا
 وسائل مناولة يخرى. يق شح  يوصنات ، اأم هثب  مثال  يف محاةالت يويف ظروف النقل العاتية

الي حتتو  على البضائع  وسيلة االحتواءيف عط   يربح حدوث ال يغئاآلالت  راات يوتاخل احمل وسيلة االحتواءوفضال  ع  ذلك، يتم احتواء 
الي حتتو  يف وسيلة االحتواء  عط يف حالة حدوث اآلالت  راات يوهسرب للبضائع اخلطرة م  احمل حدوث يو يف ظروف النقل العاتية، اخلطرة
 سائلة، )ميك  استخدام بطا ة ما عة للتسرب الستيفاء هذا الشرط(.الطرة اخلبضائع العلى 

وهكفرل  منارا، هسرب البضائع اخلطرة يو هوسيدها بطريقة هكفل منع اسرها يو الي حتتو  على البضائع اخلطرة وهأميناا وسيلة االحتواء ويتم هراي 
هكرروم مرراتة التوسرريد قابلررة للتفاعررل علررى  ررو خطررر مررع حمتويررات  يال جيرر العاتيررة. و ظررروف النقررل يثنرراء اآلالت  راررات يواررا تاخررل احملمراقبررة حرات

 يؤت  ي  هسرب للمحتويات إىل اال تقاص اث ا  م  اخلواص الوقائية ملاتة التوسيد. يال جي  اما  .وسيلة االحتواء
 اشتراط إضافي:

يبازة األمام( الالزمة لعمل احملراات  جممةعات الغاز املضغوط يو يبازة إطفاء احلريق يو اخلطرة األخرى )مثل البطاريات يويتم هراي  البضائع 
 اآلالت. هشغيلاا اآلم ، بطريقة مأمو ة يف احملراات يو اآلالت يو يو
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P002  هابع( (صلبةتوجيه التعبئة )مواد( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 مجموعة
 I التعبئة

 مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
 IIIالتعبئة 

PP85  ع  األاياس مفصولة بعضاا ينبغي يم هكوم  ،3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748 األمم املتحدة يرقامحالة يف
 باألاياس اعبوة مفرتة.يسمح  ال حالة النقل البحر ، ويف عبوات مفرتة وذلك للسماح بتبدةت احلرارة.اعندما هستخدم  بع  

PP92 الضغط هزايد ملنع البخار يو الغاز بتسري  يسمح بأسلوب وهصنع العبوات هصمم، 3533و 3531حالة رقمي األمم املتحدة  يف 
 .االستقرار فقدام حالة يف العبوات متزق إىل يؤت  قد الذ 

 
P003  جيه التعبئةتو P003 

 2-1-1-4و 1-1-1-4هوضرررررررررررررع البضرررررررررررررائع اخلطررررررررررررررة يف عبررررررررررررروات خاربيرررررررررررررة مناسررررررررررررربة. وهسرررررررررررررتويف العبررررررررررررروات األحكرررررررررررررام الررررررررررررروارتة يف 
. وهسرتخدم عبروات خاربيرة مصرنوعة 4-1-6هصرمم ئيرغ هسرتويف شرروط الصرنع الروارتة يف  امرا  3-1-4و 8-1-1-4و 4-1-1-4و

هرذا لنقررل  العبروة واالسرتخدام املقصروت منارا. وعنردما يسرتخدم هوبير  التعبئرةة سرعمر  مروات مناسربة هكروم ذات قروة وهصرميم مالئمرخت يتناسربام مرع 
 ظروف النقل العاتية. يثناءعبوات تاخلية لعبوات مرابة هكوم العبوة مصممة ومصنوعة على  و مينع التفريغ غ  املقصوت للسلع  يو سلع

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP16  تاخل العبوات.ااربائية قصر تارة  حدوث مى البطاريات م  حتُ  جي  يم ،2800األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP17  اغ للعبوات األخرى.  125 يو لعبوات الكرهوماغ   55هتجاوز الكتلة الصافية للعبوات  ال ،2037األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP18  غرراز ثرراين ياسرريد الكربرروم ملنررع هكرروي  ضررغط  طالقا علررى  ررو يسررمح برر صررنع العبررواتهُ و  ُهصررمَّم، 1845األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

 ميك  يم حيدث متزقا  للعبوات.
PP19  البضائع اباالت. بنقل يرخص 3360و 1856و 1365و 1364و 1327يف حالة يرقام األمم املتحدة 
PP20  يوعية ما عة للتنخيل ومقاومة للتمزق.ميك   قل البضائع يف ، 2793و 1408و 1386و 1363األمم املتحدة يرقام يف حالة 
PP32 مالئمة. جممعةيف عبوات  يو ميك   قل البضائع غ  معبأة، يف صناتيق شح ، 3358و 2857األمم املتحدة  ييف حالة رقم 
PP90  مصررنوعة مرر  مرراتة متينررة ما عررة للتسرررب  يايرراس يو هسررتخدم بطا ررات تاخليررة حمكمررة اإلغررالق ،3506األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

حالررة النقررل اجلررو ،  ويف ارهشرراح املرراتة مرر  العبرروة بصرررف النظررر عرر  وضررع العبرروة. زئبررق مرر  يبررل منررعوغرر  منفررذة لل لال ثقررابومقاومررة 
 جيوز هطبيق اشرتاطات إضافية.

PP91  غ  معبأة شريطة يم هستويف االشرتاطات الروارتة ، ميك   قل يبازة إطفاء احلريق الكب ة 1044األمم املتحدة  رقميف حالة
ويم  ،)ي( إىل )ت(8-1-6-1-4 رقم، ويم هكوم الصمامات حممية باهباع إحدى الطرق وفقا  لل)ه()ي( إىل 8-3-1-4يف 

علرق هكوم التجايزات األخرى املرابة على يبازة إطفاء احلريق حممية ملنع التنشيط العرضي. وألغرا  هذا احلكم اخلراص املت
م  احلكم اخلاص )ه( بالتعبئة، هعي "يبازة إطفاء احلريق الكب ة" يبازة إطفاء احلريق الي برى وصفاا يف النقاط )ج( إىل 
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P004 توجيه التعبئة P004 
 .3479و 3478و 3477و 3476و 3473ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 3-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4يف حالررررررة خررررررراطيش اخلاليررررررا الوقوتيررررررة، شررررررريطة اسررررررتيفاء األحكررررررام الرررررروارتة يف  (1)
 :3-1-4و 6-1-1-4و

 (؛1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1Gيسطوا ات )
 (؛4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2صناتيق )
 (؛3A2 ،3B2، 3H2هنكات )

 .  IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
  1-1-1-4هسررتويف االحكررام العامررة الرروارتة يف  عبرروات خاربيررة قويررة :يف حالررة خررراطيش اخلاليررا الوقوتيررة املعبررأة مررع معرردات (2)

 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و
وضرعاا يف عبروات خاربيرة مرع مراتة  يو عبروات تاخليرةعندما هكوم خراطيش اخلاليا الوقوتية معبأة مع معدات، جير  هعبئتارا يف 

وضررع احملتويررات يف عبرروة  يو فاصررل )فواصررل( محايررة  خلررراطيش اخلاليررا الوقوتيررة مرر  العطرر  الررذ  ميكرر  يم هسرربب  احلراررة يو هوسرريد
 خاربية.

 جي  هأمخت املعدات ضد احلراة تاخل العبوة اخلاربية.
 عدات" اجلااز الذ  يستلزم خراطيش اخلاليا الوقوتية الي هعبأ مع  لتشغيل .غرا  هوبي  التعبئة هذا، هعي المة "مأل

 1-1-1-4هسرررررتويف االحكرررررام الررررروارتة يف يف حالرررررة خرررررراطيش اخلاليرررررا الوقوتيرررررة املرابرررررة يف معررررردات: عبررررروات خاربيرررررة قويرررررة (3)
 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و

خرراطيش خاليرا وقوتيرة جيروز  قلارا غر  معبرأة. يف حالرة خرراطيش ( الري حتترو  علرى 8-3-1-4املعدات املتينة الضرخمة )ا ظرر 
        اخلاليا الوقوتية املرابة يف معدات، جي  يم حتمى املنظومة بكاملاا م  حدوث قصر تارة ااربائية وم  التشغيل غ  املقصوت.

P005 توجيه التعبئة P005 
 .3530و 3529و 3528م األمم املتحدة ارقيينطبق هذا التوبي  على 
يشرتط يم هكوم هنا  عبوة  ال الي حتتو  على البضائع اخلطرة محاية اافية، لوسيلة االحتواءئيغ ُهكفل اآلالت  راات يوإذا مت بناء وهصميم احمل

 خاربية.
هكوم ذات قوة وهصميم مالئمخت يف عبوات خاربية مصنوعة م  ماتة مناسبة  التاآل راات يوهعبئة البضائع اخلطرة املضمةنة يف احملوبب  وإالة 

جتعلاا سائبة  وب  هثبيتاا بطريقة ال يو ،1-1-1-4وهستويف االشرتاطات املنطبقة الوارتة يف  يتناسبام مع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا
 وسائل مناولة يخرى. يق شح  يوصنات ، اأم هثب  مثال  يف محاةالت يويف ظروف النقل العاتية

الي حتتو  على البضائع  وسيلة االحتواءيف عط   يربح حدوث ال يغئاآلالت  راات يوتاخل احمل وسيلة االحتواءوفضال  ع  ذلك، يتم احتواء 
الي حتتو  يف وسيلة االحتواء  عط يف حالة حدوث اآلالت  راات يوهسرب للبضائع اخلطرة م  احمل حدوث يو يف ظروف النقل العاتية، اخلطرة
 سائلة، )ميك  استخدام بطا ة ما عة للتسرب الستيفاء هذا الشرط(.الطرة اخلبضائع العلى 

وهكفرل  منارا، هسرب البضائع اخلطرة يو هوسيدها بطريقة هكفل منع اسرها يو الي حتتو  على البضائع اخلطرة وهأميناا وسيلة االحتواء ويتم هراي 
هكرروم مرراتة التوسرريد قابلررة للتفاعررل علررى  ررو خطررر مررع حمتويررات  يال جيرر العاتيررة. و ظررروف النقررل يثنرراء اآلالت  راررات يواررا تاخررل احملمراقبررة حرات

 يؤت  ي  هسرب للمحتويات إىل اال تقاص اث ا  م  اخلواص الوقائية ملاتة التوسيد. يال جي  اما  .وسيلة االحتواء
 اشتراط إضافي:

يبازة األمام( الالزمة لعمل احملراات  جممةعات الغاز املضغوط يو يبازة إطفاء احلريق يو اخلطرة األخرى )مثل البطاريات يويتم هراي  البضائع 
 اآلالت. هشغيلاا اآلم ، بطريقة مأمو ة يف احملراات يو اآلالت يو يو
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P010 توجيه التعبئة P010 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة يم هستويف األحكام العامة الوارتة يف 

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات المجمعة

  العبوات الخارجية العبوات الداخلية
 لرت 1زباج 
 ا  لرت  40فوالذ 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1H1)، (1H2موات بالستيكية 
 (ID) خش  رقائقي

 (IG) ليفي ارهوم
 صناديق

 (4A) فوالذ
 4C1)، (4C2خش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التشكيل 
 (4G)ارهوم ليفي 

 (4H1)موات بالستيكية ودة 
 (4H2)موات بالستيكية بامدة 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات المفردة

 أسطوانات 
 (1A1)غ  قابل للنزع  غطاءفوالذ، 

 تنكات
 (3A1)غ  قابل للنزع  غطاءفوالذ، 

 عبوات مركبة
 (6HA1)بالستيكية يف يسطوا ات فوالذية  يوعية

 .6-3-1-4يف  شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتةأوعية ضغط فوالذية، 

 
 ا  لرت  450
 
 لرتا   60

 
 لرتا   250

 
P099 توجيه التعبئة P099 

(. وجيررر  يم هرفرررق بكرررل شرررحنة  سرررخة مررر  اعتمرررات 7-3-1-4العبررروات الررري هعتمررردها السرررلطة املختصرررة )ا ظرررر  إال ال هسرررتخدم هلرررذا البضرررائع
 املختصة قد اعتمدت العبوة.يم يشتمل مستند النقل على إشارة إىل يم السلطة  يو السلطة املختصة

 
P101 توجيه التعبئة P101 

املستخدمة  ذات احملر  العبوات الي هعتمدها السلطة املختصة. وحتمل مستندات النقل العالمة املميِّزة للدولة خبصوص الشاحنات إال ال هستخدم
 التايل:يف النقل الدويل للبلد الذ  هعمل السلطة املختصة م  يبل ، وذلك على النحو 

  ..".ل "اعتمدت العبوة السلطة املختصة 
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P110(a) التعبئة توجيه P110(a) 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  رخصيررر

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية الوسيطة العبوات العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى
 مطاط

  سيج معاجل باملطاط
  سيج

 أوعية
 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى
 مطاط

  سيج معاجل باملطاط
 أوعية

 بالستيك
 معدم

 خش 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

األلومنيررررروم  يو الفررررروالذ غرررر معرررردم آخرررررر 
(1N1، 1N2) 

 1H1)، (1H2بالستيك 

 :اشتراطات إضافية
 مرطبة. وساتة يو متأل العبوات الوسيطة مباتة مشبَّعة باملاء مثل حملول ما ع للتجمد -1
رر مرطبررة.  وسرراتة يو أل العبرروات اخلاربيررة مبرراتة مشرربعة باملرراء مثررل حملررول مررا ع للتجمرردمترر -2 ملنررع هبخررر احمللررول  وهُلحررمالعبرروات اخلاربيررة  هُراة

 حخت يتم النقل يف صورة بافة. 0224األمم املتحدة  رقمباستثناء حالة  ،املرط 
 

P110(b) توجيه التعبئة P110(b) 
واألحكرام اخلاصرة املتعلقرة بالتعبئرة الروارتة  3-1-4و 1-1-4بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقرة بالتعبئرة الروارتة يف  رخصي

 :5-1-4يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 معدم

 خش 
 مطاط، موصِّل

 بالستيك، موصِّل
 أكياس

 مطاط، موصِّل
 بالستيك، موصِّل

 حواجز فاصلة
 معدم

 خش 
 بالستيك

 ليفي ارهوم

 صناديق
 (4C2)خش  طبيعي، بدار ما ع للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP42 استيفاء الشروط التالية:  ، جي0224و 0135و 0130و 0129و 0114و 0113و 0074يرقام األمم املتحدة حالة  يف 

 ؛)امية مناظرة للماتة اجلافة(املتفجرة  ة  م  املات 50ياثر م   على ال حتتو  العبوات الداخلية )ي( 
 ياثر م  عبوة تاخلية واحدة، مثبَّتة باحكام؛على ال حتتو  احُلجرات املفصولة ئوابز  )ب( 
   حج ة. 25يصل إىل  ما ميك  يم هكوم العبوة اخلاربية مقسَّمة إىل )ج( 
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P010 توجيه التعبئة P010 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة يم هستويف األحكام العامة الوارتة يف 

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات المجمعة

  العبوات الخارجية العبوات الداخلية
 لرت 1زباج 
 ا  لرت  40فوالذ 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1H1)، (1H2موات بالستيكية 
 (ID) خش  رقائقي

 (IG) ليفي ارهوم
 صناديق

 (4A) فوالذ
 4C1)، (4C2خش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التشكيل 
 (4G)ارهوم ليفي 

 (4H1)موات بالستيكية ودة 
 (4H2)موات بالستيكية بامدة 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات المفردة

 أسطوانات 
 (1A1)غ  قابل للنزع  غطاءفوالذ، 

 تنكات
 (3A1)غ  قابل للنزع  غطاءفوالذ، 

 عبوات مركبة
 (6HA1)بالستيكية يف يسطوا ات فوالذية  يوعية

 .6-3-1-4يف  شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتةأوعية ضغط فوالذية، 

 
 ا  لرت  450
 
 لرتا   60

 
 لرتا   250

 
P099 توجيه التعبئة P099 

(. وجيررر  يم هرفرررق بكرررل شرررحنة  سرررخة مررر  اعتمرررات 7-3-1-4العبررروات الررري هعتمررردها السرررلطة املختصرررة )ا ظرررر  إال ال هسرررتخدم هلرررذا البضرررائع
 املختصة قد اعتمدت العبوة.يم يشتمل مستند النقل على إشارة إىل يم السلطة  يو السلطة املختصة

 
P101 توجيه التعبئة P101 

املستخدمة  ذات احملر  العبوات الي هعتمدها السلطة املختصة. وحتمل مستندات النقل العالمة املميِّزة للدولة خبصوص الشاحنات إال ال هستخدم
 التايل:يف النقل الدويل للبلد الذ  هعمل السلطة املختصة م  يبل ، وذلك على النحو 

  ..".ل "اعتمدت العبوة السلطة املختصة 
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P110(a) التعبئة توجيه P110(a) 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  رخصيررر

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية الوسيطة العبوات العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى
 مطاط

  سيج معاجل باملطاط
  سيج

 أوعية
 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى
 مطاط

  سيج معاجل باملطاط
 أوعية

 بالستيك
 معدم

 خش 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

األلومنيررررروم  يو الفررررروالذ غرررر معرررردم آخرررررر 
(1N1، 1N2) 

 1H1)، (1H2بالستيك 

 :اشتراطات إضافية
 مرطبة. وساتة يو متأل العبوات الوسيطة مباتة مشبَّعة باملاء مثل حملول ما ع للتجمد -1
رر مرطبررة.  وسرراتة يو أل العبرروات اخلاربيررة مبرراتة مشرربعة باملرراء مثررل حملررول مررا ع للتجمرردمترر -2 ملنررع هبخررر احمللررول  وهُلحررمالعبرروات اخلاربيررة  هُراة

 حخت يتم النقل يف صورة بافة. 0224األمم املتحدة  رقمباستثناء حالة  ،املرط 
 

P110(b) توجيه التعبئة P110(b) 
واألحكرام اخلاصرة املتعلقرة بالتعبئرة الروارتة  3-1-4و 1-1-4بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقرة بالتعبئرة الروارتة يف  رخصي

 :5-1-4يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 معدم

 خش 
 مطاط، موصِّل

 بالستيك، موصِّل
 أكياس

 مطاط، موصِّل
 بالستيك، موصِّل

 حواجز فاصلة
 معدم

 خش 
 بالستيك

 ليفي ارهوم

 صناديق
 (4C2)خش  طبيعي، بدار ما ع للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP42 استيفاء الشروط التالية:  ، جي0224و 0135و 0130و 0129و 0114و 0113و 0074يرقام األمم املتحدة حالة  يف 

 ؛)امية مناظرة للماتة اجلافة(املتفجرة  ة  م  املات 50ياثر م   على ال حتتو  العبوات الداخلية )ي( 
 ياثر م  عبوة تاخلية واحدة، مثبَّتة باحكام؛على ال حتتو  احُلجرات املفصولة ئوابز  )ب( 
   حج ة. 25يصل إىل  ما ميك  يم هكوم العبوة اخلاربية مقسَّمة إىل )ج( 
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P111 توجيه التعبئة P111 
واألحكررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبرروات التاليرررة، شرررريطة اسررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يرررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 املاء ما ع لتسربورق، 

 بالستيك
  سيج معاجل باملطاط

 وعيةأ
 خش 

 ألواح
 بالستيك

  سيج معاجل باملطاط

 صناديق غ  ضرورية
 (4Aفوالذ )

 (4B)يلومنيوم 
 (4N)معدم آخر 

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي ما ع للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H1)بالستيك ودَّت 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 (1D) يخش  رقائق

 (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP43  1) ات الداخليرة ضررورية عنردما هسرتخدم يسرطوا ات مر  املعردمالعبرو  هكروم ال ،0159األمم املتحردة  رقمحالة يفA1 1 يوA2 1 يوB1 

 اعبوات خاربية.  (1H2 يو 1H1) م  البالستيك يو (1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو
 

P112(a) توجيه التعبئة  P112(a) 
 (1.1D، ةمرطَّب مواد صلبة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4 بالتعبئة الوارتة يف

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية 
 أكياس

 للماء ورق متعدت الطبقات، مقاوم
 بالستيك

  سيج
  سيج معاجل باملطاط

 بالستيك منسوج

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى
 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي ما ع للتنخيل 

 هابع على الصفحة التالية
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P112(a) توجيه التعبئة  P112(a) 
 )هابع( (1.1D، ةمرطَّب مواد صلبة)

 (4D)خش  رقائقي   
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H1)بالستيك ودَّت 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أوعية

 معدم
 بالستيك

 خش 

 أوعية
 معدم

 بالستيك
 خش 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 (1D) يخش  رقائق

 (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 :اشتراط إضافي
 خاربية. اتقابل للنزع اعبو  بغطاءيف حالة استخدام يسطوا ات ما عة للتسرب ضرورية العبوات الوسيطة  ال هكوم

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0394و 0219و 0154و 0078و 0076و 0004يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP45  ضرورية العبوات الوسيطة كومه ال ،0226و 0072يف حالة رقمي األمم املتحدة.  

P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 (د1-1 احيقالمس غير، ةجاف مواد جامدة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق اراف 

 للماء ورق متعدت الطبقات مقاوم
 بالستيك

  سيج
  سيج معاجَل باملطاط

 بالستيك منسوج

 فقط( 0150األمم املتحدة  رقم)ل أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى

 أكياس
 (5H2)بالستيك منسوج ما ع للتنخيل 
 (5H3)بالستيك منسوج مقاوم للماء 

 (5H4)رقائق بالستيك 
 (5L2) ما ع للتنخيل  سيج

 (5L3) سيج مقاوم للماء 
 (5M2)ورق متعدت الطبقات مقاوم للماء 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 هابع على الصفحة التالية
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P111 توجيه التعبئة P111 
واألحكررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبرروات التاليرررة، شرررريطة اسررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يرررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 املاء ما ع لتسربورق، 

 بالستيك
  سيج معاجل باملطاط

 وعيةأ
 خش 

 ألواح
 بالستيك

  سيج معاجل باملطاط

 صناديق غ  ضرورية
 (4Aفوالذ )

 (4B)يلومنيوم 
 (4N)معدم آخر 

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي ما ع للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H1)بالستيك ودَّت 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 (1D) يخش  رقائق

 (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP43  1) ات الداخليرة ضررورية عنردما هسرتخدم يسرطوا ات مر  املعردمالعبرو  هكروم ال ،0159األمم املتحردة  رقمحالة يفA1 1 يوA2 1 يوB1 

 اعبوات خاربية.  (1H2 يو 1H1) م  البالستيك يو (1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو
 

P112(a) توجيه التعبئة  P112(a) 
 (1.1D، ةمرطَّب مواد صلبة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4 بالتعبئة الوارتة يف

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية 
 أكياس

 للماء ورق متعدت الطبقات، مقاوم
 بالستيك

  سيج
  سيج معاجل باملطاط

 بالستيك منسوج

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى
 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي ما ع للتنخيل 

 هابع على الصفحة التالية
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P112(a) توجيه التعبئة  P112(a) 
 )هابع( (1.1D، ةمرطَّب مواد صلبة)

 (4D)خش  رقائقي   
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H1)بالستيك ودَّت 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أوعية

 معدم
 بالستيك

 خش 

 أوعية
 معدم

 بالستيك
 خش 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 (1D) يخش  رقائق

 (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 :اشتراط إضافي
 خاربية. اتقابل للنزع اعبو  بغطاءيف حالة استخدام يسطوا ات ما عة للتسرب ضرورية العبوات الوسيطة  ال هكوم

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0394و 0219و 0154و 0078و 0076و 0004يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP45  ضرورية العبوات الوسيطة كومه ال ،0226و 0072يف حالة رقمي األمم املتحدة.  

P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 (د1-1 احيقالمس غير، ةجاف مواد جامدة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق اراف 

 للماء ورق متعدت الطبقات مقاوم
 بالستيك

  سيج
  سيج معاجَل باملطاط

 بالستيك منسوج

 فقط( 0150األمم املتحدة  رقم)ل أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك يو  سيج مغطى

 أكياس
 (5H2)بالستيك منسوج ما ع للتنخيل 
 (5H3)بالستيك منسوج مقاوم للماء 

 (5H4)رقائق بالستيك 
 (5L2) ما ع للتنخيل  سيج

 (5L3) سيج مقاوم للماء 
 (5M2)ورق متعدت الطبقات مقاوم للماء 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 هابع على الصفحة التالية
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P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 )هابع( (د1-1 احيقالمس غير، ةجاف مواد جامدة)

 (4C2)خش  طبيعي عات  ما ع للتنخيل   
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودَّت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 

 1D)) يرقائقخش  
   (1G)ارهوم 

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

PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP46  يوصرى باسرتخدام األايراس املقاومرة للتنخيرل 0209األمم املتحدة  رقميف حالة ،(5H2) حبيبرات ثالثري  رتوطولروي  يف  يو لتعبئرة قشرارة

 .اغ  30يقصاا احلالة اجلافة بوزم صاف 
PP47  العبوات الداخلية ضرورية عندما هكوم العبوة اخلاربية ايسا   هكوم ال ،0222األمم املتحدة  رقميف حالة. 

 
P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 

 (د1-1 ةجاف احيق صلبة)مس
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق متعدت الطبقات، مقاوم للماء

 بالستيك
 منسوجبالستيك 

 أكياس
 ورق متعرررررررررردت الطبقررررررررررات، مقرررررررررراوم للمرررررررررراء

 بالستيكبالومبط  م  الداخل 
 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2) بيعي ما ع للتنخيلط  خش

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H2)بالستيك بامد 

 التالية هابع على الصفحة
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P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 
 )هابع( (1.1D ةجاف احيق صلبة)مس

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 أوعية
 معدم

 بالستيك
 خش 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 إضافية: اشتراطات
 األسطوا ات اعبوة خاربية. ضرورية يف حالة استخدامالعبوات الداخلية  كومال ه -1
 هكوم العبوة ما عة للتنخيل. -2

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP46  يوصررى باسررتخدام األايرراس املا عررة للتنخيررل 0209األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة ،(5H2)  لتعبئررة قشررارة وحبيبررات ثالثرري  رتوطولرروي  يف

 اغ.  30اا احلالة اجلافة بوزم صاف يقص
PP48  املعردم، مر  قليرل قردر ذات يخررى مراتة م  املصنوعة العبوات يما .هستخدم عبوات معد ية ال 0504األمم املتحدة  رقميف حالة 

 .معد ية عبوات هعتد فال ،4-1-6 الفقرة يف املذاورة اتلك األخرى املعد ية التجايزات يو املعد ية اإلغالق وسائل مثل
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P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 )هابع( (د1-1 احيقالمس غير، ةجاف مواد جامدة)

 (4C2)خش  طبيعي عات  ما ع للتنخيل   
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودَّت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 

 1D)) يرقائقخش  
   (1G)ارهوم 

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

PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP46  يوصرى باسرتخدام األايراس املقاومرة للتنخيرل 0209األمم املتحدة  رقميف حالة ،(5H2) حبيبرات ثالثري  رتوطولروي  يف  يو لتعبئرة قشرارة

 .اغ  30يقصاا احلالة اجلافة بوزم صاف 
PP47  العبوات الداخلية ضرورية عندما هكوم العبوة اخلاربية ايسا   هكوم ال ،0222األمم املتحدة  رقميف حالة. 

 
P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 

 (د1-1 ةجاف احيق صلبة)مس
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق متعدت الطبقات، مقاوم للماء

 بالستيك
 منسوجبالستيك 

 أكياس
 ورق متعرررررررررردت الطبقررررررررررات، مقرررررررررراوم للمرررررررررراء

 بالستيكبالومبط  م  الداخل 
 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2) بيعي ما ع للتنخيلط  خش

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H2)بالستيك بامد 

 التالية هابع على الصفحة

29 

P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 
 )هابع( (1.1D ةجاف احيق صلبة)مس

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 أوعية
 معدم

 بالستيك
 خش 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 إضافية: اشتراطات
 األسطوا ات اعبوة خاربية. ضرورية يف حالة استخدامالعبوات الداخلية  كومال ه -1
 هكوم العبوة ما عة للتنخيل. -2

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP46  يوصررى باسررتخدام األايرراس املا عررة للتنخيررل 0209األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة ،(5H2)  لتعبئررة قشررارة وحبيبررات ثالثرري  رتوطولرروي  يف

 اغ.  30اا احلالة اجلافة بوزم صاف يقص
PP48  املعردم، مر  قليرل قردر ذات يخررى مراتة م  املصنوعة العبوات يما .هستخدم عبوات معد ية ال 0504األمم املتحدة  رقميف حالة 

 .معد ية عبوات هعتد فال ،4-1-6 الفقرة يف املذاورة اتلك األخرى املعد ية التجايزات يو املعد ية اإلغالق وسائل مثل
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P113 توجيه التعبئة P113 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
  سيج معاجل باملطاط

 
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صناديق غ  ضرورية
   (4A)فوالذ 

 (4B) يلومنيوم
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي، بدرام ما عة للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G)ليفي ارهوم 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2 فوالذ

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 :اشتراط إضافي
 للتنخيل.هكوم العبوة ما عة 

 خاصة تتعلق بالتعبئة: أحكام
PP49 م  املاتة.50يعبأ يف العبوة الداخلية الواحدة ياثر م   ال ،0305و 0094األمم املتحدة  ييف حالة رقم   
PP50  خاربية. اتم يسطوا ات اعبو استخدا يف حالةضرورية العبوات الداخلية  يس ، ل0027األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP51  ورق مشبع بالشمع اعبوة تاخلية. يو ورق اراف  صفائح، ميك  استخدام 0028األمم املتحدة  رقميف حالة 

 

31 

P114(a) توجيه التعبئة P114(a) 
 (ةبمرطَّ  مواد صلبة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

  سيج
 بالستيك منسوج

 
 أوعية

 معدم
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك  سيج مغلف يو
 

 أوعية
 معدم

 بالستيك
 

 حواجز فاصلة
 خش 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4N)األلومنيوم  يو الفوالذ غ  معدم آخر
 (4C1)خش  طبيعي عات  

   (4C2)للتنخيل  درام ما عةجبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G)ليفي ارهوم 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات

  1A1)، (1A2 فوالذ
 1B1)، (1B2 يلومنيوم

 1N1)، (1N2آخر  معدم
 (1D)خش  رقائقي 

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2 بالستيك

 اشتراط إضافي:
 عندما هستخدم يسطوا ات ما عة للتسرب بغطاء قابل للنزع اعبوات خاربية.ضرورية العبوات الوسيطة  هكومال 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  خالية م  الرصاص.، هكوم العبوات 0236و 0235و 0234و 0132و 0077يف حالة يرقام األمم املتحدة 
PP43  مررررررررر  املعرررررررررردم يسرررررررررطوا ات  يف حالرررررررررة اسرررررررررتخدامالعبررررررررروات الداخليررررررررررة ضررررررررررورية ليسررررررررر  ، 0342األمرررررررررم املتحررررررررردة  رقرررررررررميف حالرررررررررة 

(1A1 1 يوA2 1 يوB1 1 يوB2 1 يوN1 1 يوN2) م  البالستيك  يو(1H1 1 يوH2)  .اعبوات خاربية 
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P113 توجيه التعبئة P113 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
  سيج معاجل باملطاط

 
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صناديق غ  ضرورية
   (4A)فوالذ 

 (4B) يلومنيوم
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي، بدرام ما عة للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G)ليفي ارهوم 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2 فوالذ

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 :اشتراط إضافي
 للتنخيل.هكوم العبوة ما عة 

 خاصة تتعلق بالتعبئة: أحكام
PP49 م  املاتة.50يعبأ يف العبوة الداخلية الواحدة ياثر م   ال ،0305و 0094األمم املتحدة  ييف حالة رقم   
PP50  خاربية. اتم يسطوا ات اعبو استخدا يف حالةضرورية العبوات الداخلية  يس ، ل0027األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP51  ورق مشبع بالشمع اعبوة تاخلية. يو ورق اراف  صفائح، ميك  استخدام 0028األمم املتحدة  رقميف حالة 
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P114(a) توجيه التعبئة P114(a) 
 (ةبمرطَّ  مواد صلبة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

  سيج
 بالستيك منسوج

 
 أوعية

 معدم
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبط  بالبالستيك  سيج مغلف يو
 

 أوعية
 معدم

 بالستيك
 

 حواجز فاصلة
 خش 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4N)األلومنيوم  يو الفوالذ غ  معدم آخر
 (4C1)خش  طبيعي عات  

   (4C2)للتنخيل  درام ما عةجبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G)ليفي ارهوم 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات

  1A1)، (1A2 فوالذ
 1B1)، (1B2 يلومنيوم

 1N1)، (1N2آخر  معدم
 (1D)خش  رقائقي 

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2 بالستيك

 اشتراط إضافي:
 عندما هستخدم يسطوا ات ما عة للتسرب بغطاء قابل للنزع اعبوات خاربية.ضرورية العبوات الوسيطة  هكومال 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  خالية م  الرصاص.، هكوم العبوات 0236و 0235و 0234و 0132و 0077يف حالة يرقام األمم املتحدة 
PP43  مررررررررر  املعرررررررررردم يسرررررررررطوا ات  يف حالرررررررررة اسرررررررررتخدامالعبررررررررروات الداخليررررررررررة ضررررررررررورية ليسررررررررر  ، 0342األمرررررررررم املتحررررررررردة  رقرررررررررميف حالرررررررررة 

(1A1 1 يوA2 1 يوB1 1 يوB2 1 يوN1 1 يوN2) م  البالستيك  يو(1H1 1 يوH2)  .اعبوات خاربية 
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P114(b)  توجيه التعبئة P114(b) 
 (ةجاف مواد صلبة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق اراف 

 بالستيك
  سيج ما ع للتنخيل

 منسوج ما ع للتنخيل بالستيك
 

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 ورق
 بالستيك

 بالستيك منسوج ما ع للتنخيل
 خش 

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4C1)خش  طبيعي عات  

 (4C2) درام ما عة للتنخيلجبخش  طبيعي، 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G)ليفي ارهوم 
 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0236و 0235و 0234و 0132و 0077يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP48  العبوات املصنوعة م  ماتة يخرى ذات قدر قليرل  يما هستخدم العبوات املعد ية. ال ،0509و 0508 األمم املتحدة رقمييف حالة

هعتد عبوات  فال ،4-1-6التجايزات املعد ية األخرى اتلك املذاورة يف الفقرة  يو م  املعدم، مثل وسائل اإلغالق املعد ية
 معد ية.

PP50  يسرررطوا ات اعبررروات  ضررررورية يف حالرررة اسرررتخدامالعبررروات الداخليرررة  كرررومه ال 0508و 0161و 0160األمرررم املتحررردة  يرقررراميف حالرررة
 خاربية.

PP52  0161و 0160يف حالررة رقمرري األمررم املتحرردة( 1، عنررد اسررتخدام يسررطوا ات معد يررةA1 1 يوA2 1 يوB1 1 يوB2 1 يوN1 1 يوN2  )
رر اعبرروات خاربيررة،   ارهفرراع يف الضررغط الررداخلي ألسررباب تاخليررةالعبرروات املعد يررة بطريقررة متنررع خطررر اال فجررار يف حالررة حرردوث  هُراَّ

 خاربية. يو
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P115 توجيه التعبئة P115 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك يف يوعية معد ية

 
 أسطوانات
 معدم

 أوعية
 خش 

 صناديق
 (4C1)خش  طبيعي عات  

 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
   (1Dي )خش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP45  ضرورية العبوات الوسيطة كومه ال ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة  . 
PP53  العبرروات الداخليررة  ُهَسرردة ، عنررد اسررتخدام الصررناتيق اعبرروات خاربيررة، 0497و 0495و 0143و 0075يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة

لررتات. وحتراط العبروات الداخليرة مبروات هوسريد ماصرة غر  قابلرة لالحررتاق. وهكروم اميرة مروات  ةهزيد سعتاا علرى  سر وال بسداتة ملولبة،
ة الدافعرررة و صررل بررخت األوعيررة املعد يررة. وهقتصررر اميررة احلشررالتوسرريد املاصررة اافيررة المتصرراص احملتويررات السررائلة. وهوضررع مرروات هوسرريد للف

 اغ لكل عبوة عندما هستخدم الصناتيق اعبوة خاربية.  30الصافية على 
PP54  سررررتخدم ه عنرررردما ، عنررررد اسررررتخدام األسررررطوا ات اعبرررروات خاربيررررة0497و 0495و 0143و 0075يف حالررررة يرقررررام األمررررم املتحرررردة

مبروات هوسرريد غر  قابلرة لالحررتاق بكميرة اافيرة المتصرراص احملتويرات السرائلة. وميكر  اسرتخدام عبرروة  حتراطاألسرطوا ات اعبروات وسريطة، 
ة و يتجرراوز صررايف حجررم احلشرر وال مرابررة هتكرروم مرر  وعرراء مرر  البالسررتيك تاخررل يسررطوا ة معد يررة برردال  مرر  العبرروات الداخليررة والوسرريطة.

 لرتا . 120الدافعة يف ال عبوة 
PP55  هوضع موات هوسيد ماصة.  ،0144مم املتحدة األ رقميف حالة 
PP56  ميك  استخدام يوعية معد ية اعبوات تاخلية. ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP57  هسررررتخدم األايرررراس اعبرررروات وسرررريطة عنرررردما هسررررتخدم الصررررناتيق   ،0497و 0495و 0143و 0075يف حالررررة يرقررررام األمررررم املتحرررردة

 اعبوات خاربية.
PP58 هستخدم األسطوا ات اعبروات وسريطة عنردما هسرتخدم األسرطوا ات   ،0497و 0495و 0143و 0075يرقام األمم املتحدة  يف حالة

 اعبوات خاربية.
PP59  الليفي الكرهوم صناتيق ميك  استخدام  ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة(4G)  .اعبوات خاربية 
PP60  يسطوا ات يلومنيومهستخدم  ال ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة (1B1 1وB2)  الفوالذ م  معدم آخر غ ويسطوا ات 

 (.1N2و 1N1) األلومنيوم يو
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P114(b)  توجيه التعبئة P114(b) 
 (ةجاف مواد صلبة)

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق اراف 

 بالستيك
  سيج ما ع للتنخيل

 منسوج ما ع للتنخيل بالستيك
 

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 ورق
 بالستيك

 بالستيك منسوج ما ع للتنخيل
 خش 

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4C1)خش  طبيعي عات  

 (4C2) درام ما عة للتنخيلجبخش  طبيعي، 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G)ليفي ارهوم 
 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP26  هكوم العبوات خالية م  الرصاص.0236و 0235و 0234و 0132و 0077يف حالة يرقام األمم املتحدة ، 
PP48  العبوات املصنوعة م  ماتة يخرى ذات قدر قليرل  يما هستخدم العبوات املعد ية. ال ،0509و 0508 األمم املتحدة رقمييف حالة

هعتد عبوات  فال ،4-1-6التجايزات املعد ية األخرى اتلك املذاورة يف الفقرة  يو م  املعدم، مثل وسائل اإلغالق املعد ية
 معد ية.

PP50  يسرررطوا ات اعبررروات  ضررررورية يف حالرررة اسرررتخدامالعبررروات الداخليرررة  كرررومه ال 0508و 0161و 0160األمرررم املتحررردة  يرقررراميف حالرررة
 خاربية.

PP52  0161و 0160يف حالررة رقمرري األمررم املتحرردة( 1، عنررد اسررتخدام يسررطوا ات معد يررةA1 1 يوA2 1 يوB1 1 يوB2 1 يوN1 1 يوN2  )
رر اعبرروات خاربيررة،   ارهفرراع يف الضررغط الررداخلي ألسررباب تاخليررةالعبرروات املعد يررة بطريقررة متنررع خطررر اال فجررار يف حالررة حرردوث  هُراَّ

 خاربية. يو
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P115 توجيه التعبئة P115 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك يف يوعية معد ية

 
 أسطوانات
 معدم

 أوعية
 خش 

 صناديق
 (4C1)خش  طبيعي عات  

 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
   (1Dي )خش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP45  ضرورية العبوات الوسيطة كومه ال ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة  . 
PP53  العبرروات الداخليررة  ُهَسرردة ، عنررد اسررتخدام الصررناتيق اعبرروات خاربيررة، 0497و 0495و 0143و 0075يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة

لررتات. وحتراط العبروات الداخليرة مبروات هوسريد ماصرة غر  قابلرة لالحررتاق. وهكروم اميرة مروات  ةهزيد سعتاا علرى  سر وال بسداتة ملولبة،
ة الدافعرررة و صررل بررخت األوعيررة املعد يررة. وهقتصررر اميررة احلشررالتوسرريد املاصررة اافيررة المتصرراص احملتويررات السررائلة. وهوضررع مرروات هوسرريد للف

 اغ لكل عبوة عندما هستخدم الصناتيق اعبوة خاربية.  30الصافية على 
PP54  سررررتخدم ه عنرررردما ، عنررررد اسررررتخدام األسررررطوا ات اعبرررروات خاربيررررة0497و 0495و 0143و 0075يف حالررررة يرقررررام األمررررم املتحرررردة

مبروات هوسرريد غر  قابلرة لالحررتاق بكميرة اافيرة المتصرراص احملتويرات السرائلة. وميكر  اسرتخدام عبرروة  حتراطاألسرطوا ات اعبروات وسريطة، 
ة و يتجرراوز صررايف حجررم احلشرر وال مرابررة هتكرروم مرر  وعرراء مرر  البالسررتيك تاخررل يسررطوا ة معد يررة برردال  مرر  العبرروات الداخليررة والوسرريطة.

 لرتا . 120الدافعة يف ال عبوة 
PP55  هوضع موات هوسيد ماصة.  ،0144مم املتحدة األ رقميف حالة 
PP56  ميك  استخدام يوعية معد ية اعبوات تاخلية. ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP57  هسررررتخدم األايرررراس اعبرررروات وسرررريطة عنرررردما هسررررتخدم الصررررناتيق   ،0497و 0495و 0143و 0075يف حالررررة يرقررررام األمررررم املتحرررردة

 اعبوات خاربية.
PP58 هستخدم األسطوا ات اعبروات وسريطة عنردما هسرتخدم األسرطوا ات   ،0497و 0495و 0143و 0075يرقام األمم املتحدة  يف حالة

 اعبوات خاربية.
PP59  الليفي الكرهوم صناتيق ميك  استخدام  ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة(4G)  .اعبوات خاربية 
PP60  يسطوا ات يلومنيومهستخدم  ال ،0144األمم املتحدة  رقميف حالة (1B1 1وB2)  الفوالذ م  معدم آخر غ ويسطوا ات 

 (.1N2و 1N1) األلومنيوم يو
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P116 توجيه التعبئة P116 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  رخصيررر

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق مقاوم للماء والزي 

 بالستيك
 مبط  بالبالستيك يو مغلف سيج 

 بالستيك منسوج ما ع للتنخيل
 أوعية

 مقاوم للماء ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش  ما ع للتنخيل

 صحائف
 ورق مقاوم للماء

 ورق مشرب بالشمع
 بالستيك

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

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

 (5L2) سيج ما ع للتنخيل 
 (5L3) سيج مقاوم للماء 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي، بدرام ما عة للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تنكات
 3A1)، (3A2فوالذ 

 3H1)، (3H2بالستيك 
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP61  يسرطوا ات ما عرة م اسرتخداعنرد ضررورية العبروات الداخليرة  كرومه ال ،0332و 0331و 0241و 0082يف حالة يرقرام األمرم املتحردة
 للتسرب وبغطاء قابل للنزع اعبوات خاربية. 

PP62  املرراتة املتفجرررة يف  عنرردما هوضررع ضرررورية العبرروات الداخليررة كررومه ال ،0332و 0331و 0241و 0082يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة
 ماتة غ  منفذة للسائل.

PP63  عنرردما هوضررع املرراتة يف بالسررتيك بامررد غرر  منفررذ ألسرررتات ضرررورية العبرروات الداخليررة  هكرروم ال ،0081األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة
 النرتيك.

PP64  5م يايرررراس اسررررتخداعنررررد ضرررررورية العبرررروات الداخليررررة  هكرررروم ال ،0331املتحرررردة  األمررررم رقررررميف حالررررةH2) 5 يوH3 5) يوH4   اعبرررروات
 خاربية.

PP65 حمذوف 
PP66  هستخدم األاياس اعبوات خاربية. ال ،0081األمم املتحدة  رقميف حالة 
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P130 توجيه التعبئة P130 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 صناديق غ  ضرورية غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP67 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006يلي على يرقام األمرم املتحردة  ما ينطبق 

 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و 0243و
 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و 0321و 0303و
السرررلع املتفجررررة الكبررر ة واملتينرررة الررري  :0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و

وسيلي يمرام فعرالتخت علرى األقرل، ميكر   على بوسائل إشعال حتتو  يو هكوم خمصصة عاتة لالستخدام العسكر ، بدوم وسائل إشعاهلا
ظرروف التنشريط محايرة وسرائل اإلشرعال مر    ذات تفرع ذايت، جير يو تافعرة وات قلاا غ  معبأة. وعندما هكروم هرذا السرلع مرزوتة ئشر

علرى السرلعة غر  املعبرأة  ىالي جتر  4يثناء ظروف النقل العاتية. واحلصول على  تيجة سالبة يف جمموعة االختبارات يم حتدث الي ميك  
 وضررعاا يف صررناتيق شررح ، يو االتة. وميكرر  هثبيرر  هررذا السررلع غرر  املعبررأة يف محةررأيرردل علررى ي رر  ميكرر  النظررر يف  قررل السررلع غرر  معبرر

 لة مناسبة يخرى.ناو يية وسيلة م يو
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P116 توجيه التعبئة P116 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  رخصيررر

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق مقاوم للماء والزي 

 بالستيك
 مبط  بالبالستيك يو مغلف سيج 

 بالستيك منسوج ما ع للتنخيل
 أوعية

 مقاوم للماء ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش  ما ع للتنخيل

 صحائف
 ورق مقاوم للماء

 ورق مشرب بالشمع
 بالستيك

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

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

 (5L2) سيج ما ع للتنخيل 
 (5L3) سيج مقاوم للماء 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)خش  طبيعي، بدرام ما عة للتنخيل 

 (4D)خش  رقائقي 
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تنكات
 3A1)، (3A2فوالذ 

 3H1)، (3H2بالستيك 
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP61  يسرطوا ات ما عرة م اسرتخداعنرد ضررورية العبروات الداخليرة  كرومه ال ،0332و 0331و 0241و 0082يف حالة يرقرام األمرم املتحردة
 للتسرب وبغطاء قابل للنزع اعبوات خاربية. 

PP62  املرراتة املتفجرررة يف  عنرردما هوضررع ضرررورية العبرروات الداخليررة كررومه ال ،0332و 0331و 0241و 0082يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة
 ماتة غ  منفذة للسائل.

PP63  عنرردما هوضررع املرراتة يف بالسررتيك بامررد غرر  منفررذ ألسرررتات ضرررورية العبرروات الداخليررة  هكرروم ال ،0081األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة
 النرتيك.

PP64  5م يايرررراس اسررررتخداعنررررد ضرررررورية العبرررروات الداخليررررة  هكرررروم ال ،0331املتحرررردة  األمررررم رقررررميف حالررررةH2) 5 يوH3 5) يوH4   اعبرررروات
 خاربية.

PP65 حمذوف 
PP66  هستخدم األاياس اعبوات خاربية. ال ،0081األمم املتحدة  رقميف حالة 
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P130 توجيه التعبئة P130 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 صناديق غ  ضرورية غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP67 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006يلي على يرقام األمرم املتحردة  ما ينطبق 

 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و 0243و
 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و 0321و 0303و
السرررلع املتفجررررة الكبررر ة واملتينرررة الررري  :0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و

وسيلي يمرام فعرالتخت علرى األقرل، ميكر   على بوسائل إشعال حتتو  يو هكوم خمصصة عاتة لالستخدام العسكر ، بدوم وسائل إشعاهلا
ظرروف التنشريط محايرة وسرائل اإلشرعال مر    ذات تفرع ذايت، جير يو تافعرة وات قلاا غ  معبأة. وعندما هكروم هرذا السرلع مرزوتة ئشر

علرى السرلعة غر  املعبرأة  ىالي جتر  4يثناء ظروف النقل العاتية. واحلصول على  تيجة سالبة يف جمموعة االختبارات يم حتدث الي ميك  
 وضررعاا يف صررناتيق شررح ، يو االتة. وميكرر  هثبيرر  هررذا السررلع غرر  املعبررأة يف محةررأيرردل علررى ي رر  ميكرر  النظررر يف  قررل السررلع غرر  معبرر

 لة مناسبة يخرى.ناو يية وسيلة م يو
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P131 توجيه التعبئة P131 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 الخارجيةالعبوات  العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
 ليفي ارهوم

 وعيةأ
 معدم

 بالستيك
 خش 

 بكرات

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خبش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2) ، صل الستيكب
 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تعلق بالتعبئة:يحكم خاص 
PP68  هستخدم األاياس والبكرات اعبوات تاخلية. ال ،0455و 0267و 0029يف حالة يرقام األمم املتحدة 

 
P132(a)  التعبئةتوجيه P132(a) 

 صاعق رمتفج على يحتوي الليفي الكرتون أو من البالستيك أو معدنيمغلق )سلع تتكون من غالف 
 البالستيك(بمربوطة  صاعقةأو تتكون من متفجرات 

واألحكرررام اخلاصررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسررتخدام العبررروات التاليررة شررريطة اسرررتيفاء األحكررام العامررة املتعلقرررة بالتعبئررة الرروارتة يف  يرررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 صناديق غ  ضرورية غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2) درام ما عة للتنخيلجبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
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P132(b) توجيه التعبئة P132(b) 
 (غالف مغلق)سلع بدون 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 

 (4D) يخش  رقائق
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H2)بالستيك بامد 

 
P133 توجيه التعبئة P133 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 فاصلة اجزو مزودة بح صوان  
 ليفي ارهوم

 بالستيك
 خش 

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 

 إضافي: اشتراط
 .م الصواين اعبوات تاخليةاستخداعند  إال ال هكوم األوعية ضرورية اعبوات وسيطة

 بالتعبئة:تعلق يحكم خاص 
PP69  تاخلية. اعبواتهستخدم الصواين   ال ،0306و 0268و 0225و 0212و 0043يف حالة يرقام األمم املتحدة 
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P131 توجيه التعبئة P131 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 الخارجيةالعبوات  العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
 ليفي ارهوم

 وعيةأ
 معدم

 بالستيك
 خش 

 بكرات

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خبش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2) ، صل الستيكب
 أسطوانات
   1A1)، (1A2فوالذ 

  1B1)، (1B2يلومنيوم 
  1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 تعلق بالتعبئة:يحكم خاص 
PP68  هستخدم األاياس والبكرات اعبوات تاخلية. ال ،0455و 0267و 0029يف حالة يرقام األمم املتحدة 

 
P132(a)  التعبئةتوجيه P132(a) 

 صاعق رمتفج على يحتوي الليفي الكرتون أو من البالستيك أو معدنيمغلق )سلع تتكون من غالف 
 البالستيك(بمربوطة  صاعقةأو تتكون من متفجرات 

واألحكرررام اخلاصررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسررتخدام العبررروات التاليررة شررريطة اسرررتيفاء األحكررام العامررة املتعلقرررة بالتعبئررة الرروارتة يف  يرررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 صناديق غ  ضرورية غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2) درام ما عة للتنخيلجبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
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P132(b) توجيه التعبئة P132(b) 
 (غالف مغلق)سلع بدون 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 

 (4D) يخش  رقائق
 (4F)خش  معات التكوي  

 (4G) ليفي ارهوم
 (4H2)بالستيك بامد 

 
P133 توجيه التعبئة P133 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 فاصلة اجزو مزودة بح صوان  
 ليفي ارهوم

 بالستيك
 خش 

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 

 إضافي: اشتراط
 .م الصواين اعبوات تاخليةاستخداعند  إال ال هكوم األوعية ضرورية اعبوات وسيطة

 بالتعبئة:تعلق يحكم خاص 
PP69  تاخلية. اعبواتهستخدم الصواين   ال ،0306و 0268و 0225و 0212و 0043يف حالة يرقام األمم املتحدة 
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P134 توجيه التعبئة P134 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 مقاومة للماء

 أوعية
 في يارهوم ل

 معدم
 بالستيك

 خش 
 ألواح

 جووَّ  ليفي ارهوم
 أنابيب

 ليفي ارهوم

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
P135 توجيه التعبئة P135 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
 وعيةأ

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

  (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 
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P136 توجيه التعبئة P136 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

  سيج
 صناديق

 ليفي ارهوم
 بالستيك

 خش 
 
 
 
 

 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
P137 توجيه التعبئة P137 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 الستيكب

 صناديق
 ليفي ارهوم
 خش 

 أنابيب
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2) ، صل بالستيك
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 هابع على الصفحة التالية
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P134 توجيه التعبئة P134 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 مقاومة للماء

 أوعية
 في يارهوم ل

 معدم
 بالستيك

 خش 
 ألواح

 جووَّ  ليفي ارهوم
 أنابيب

 ليفي ارهوم

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
P135 توجيه التعبئة P135 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
 وعيةأ

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4Nمعدم آخر )

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

  (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 
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P136 توجيه التعبئة P136 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

  سيج
 صناديق

 ليفي ارهوم
 بالستيك

 خش 
 
 
 
 

 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
P137 توجيه التعبئة P137 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 الستيكب

 صناديق
 ليفي ارهوم
 خش 

 أنابيب
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2) ، صل بالستيك
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 هابع على الصفحة التالية
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P137 هابع( توجيه التعبئة( P137 
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP70  يف عبرروات مفرررتة، يكرروم ذات الشرركل احملرردت ، عنرردما هعبررأ العبرروات 0441و 0440و 0439و 0059يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة
. وعنردما هعبرأ 1-7-1-2-5وهوضرع علرى العبروة عالمرة وفقرا  للفقررة  العبوة عالمرة"التجويف املخروطي متجاا إىل حت ، وهوضع على 

 .العرضية يف يزواج، يوب  التجويفام املخروطيام إىل الداخل لتقليل هأث  النفغ يف حالة االشتعال العبوات ذات الشكل احملدت 
 

P138 توجيه التعبئة P138 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 إضافي: اشتراط
 العبوات الداخلية. ضرورة الستعمال فال ،حمكمة اإلغالقيطراف السلع إذا اا   
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P139 توجيه التعبئة P139 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

 أوعية
 ارهوم ليفي

 معدم
 بالستيك

 خش 
 بكرات

 صحائف
 ورق

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F) خش  معات التكوي 
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
PP71  املرم بطريقة حمكمة. الصاعقفتيل ال طريف هثبي   ميك  هسرب املتفجر. وجي ال باالستعا ة بسداتة حمكمة ئيغ ال  مرررررث ،الصررررراعق باحكرررررامفتيرررررل طرررررريَف ال إغرررررالق  ، جيررررر0290و 0289و 0104و 0102و 0065يف حالرررررة يرقرررررام األمرررررم املتحررررردة 
PP72  يف ملفات عندما هكومضرورية العبوات الداخلية  هكوم ال ،0289و 0065يف حالة رقمي األمم املتحدة. 

 
P140 توجيه التعبئة P140 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة الداخليةالعبوات 
 أكياس

 بالستيك
 وعيةأ

 خش 
 بكرات

 صحائف
 ورق اراف 

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 هابع على الصفحة التالية
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P137 هابع( توجيه التعبئة( P137 
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP70  يف عبرروات مفرررتة، يكرروم ذات الشرركل احملرردت ، عنرردما هعبررأ العبرروات 0441و 0440و 0439و 0059يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة
. وعنردما هعبرأ 1-7-1-2-5وهوضرع علرى العبروة عالمرة وفقرا  للفقررة  العبوة عالمرة"التجويف املخروطي متجاا إىل حت ، وهوضع على 

 .العرضية يف يزواج، يوب  التجويفام املخروطيام إىل الداخل لتقليل هأث  النفغ يف حالة االشتعال العبوات ذات الشكل احملدت 
 

P138 توجيه التعبئة P138 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

 1B1)، (1B2يلومنيوم 
 1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 إضافي: اشتراط
 العبوات الداخلية. ضرورة الستعمال فال ،حمكمة اإلغالقيطراف السلع إذا اا   
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P139 توجيه التعبئة P139 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالستيك

 أوعية
 ارهوم ليفي

 معدم
 بالستيك

 خش 
 بكرات

 صحائف
 ورق

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F) خش  معات التكوي 
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
PP71  املرم بطريقة حمكمة. الصاعقفتيل ال طريف هثبي   ميك  هسرب املتفجر. وجي ال باالستعا ة بسداتة حمكمة ئيغ ال  مرررررث ،الصررررراعق باحكرررررامفتيرررررل طرررررريَف ال إغرررررالق  ، جيررررر0290و 0289و 0104و 0102و 0065يف حالرررررة يرقرررررام األمرررررم املتحررررردة 
PP72  يف ملفات عندما هكومضرورية العبوات الداخلية  هكوم ال ،0289و 0065يف حالة رقمي األمم املتحدة. 

 
P140 توجيه التعبئة P140 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة الداخليةالعبوات 
 أكياس

 بالستيك
 وعيةأ

 خش 
 بكرات

 صحائف
 ورق اراف 

 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 هابع على الصفحة التالية
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P140 هابع( توجيه التعبئة( P140 
 أسطوانات  

      1A1)، (1A2فوالذ 
       1B1)، (1B2يلومنيوم 

        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP73  كمة اإلغالقالعبوات الداخلية ضرورية إذا اا   األطراف حم هكوم ال ،0105األمم املتحدة  رقميف حالة. 
PP74  الشررعيلة مغطرراة بأ بوبررة مرر  الررورق وطرفررا  حينمررا هكرروم إال ،هكرروم العبرروة ما عررة للتنخيررلجيرر  يم ، 0101األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

 للنزع.ي  قابلخت ءبغطااأل بوبة مغطيخت 
PP75  م  معدم آخر يو األلومنيوم يو الفوالذم  األسطوا ات املصنوعة  يو هستخدم الصناتيق ال ،0101األمم املتحدة  رقميف حالة. 

 
P141 توجيه التعبئة P141 

واألحكام اخلاصة املتعلقة  3-1-4و 1-1-4باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الوارتة يف  يرخص
 :5-1-4 بالتعبئة الوارتة يف

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 مزودة بحواجز فاصلة صوان  
 بالستيك

 خش 
حواجز فاصلة في العبوات 

 الخارجية

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) آخرمعدم 

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 
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P142 توجيه التعبئة P142 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق

 مزودة بحواجز فاصلة صوان  
 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
P143 توجيه التعبئة P143 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق اراف 

 بالستيك
  سيج

  سيج معاجل باملطاط
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صوان مزودة بحواجز فاصلة
 بالستيك

 خش 

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 اشتراط إضافي:
 (.دصل ( )وعاء م  البالستيك تاخل صندوق6HH2بدال  م  العبوات الداخلية واخلاربية املبينة يعالا، ميك  استخدام عبوات مرابة )

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP76  مصرممة بشركل ، عنرد اسرتخدام عبروات معد يرة، هكروم هرذا العبروات 0491و 0415و 0272و 0271يف حالة يرقام األمم املتحدة

 خاربية. يو مينع خطر اال فجار  تيجة لزياتة الضغط الداخلي ألسباب تاخلية
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P140 هابع( توجيه التعبئة( P140 
 أسطوانات  

      1A1)، (1A2فوالذ 
       1B1)، (1B2يلومنيوم 

        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP73  كمة اإلغالقالعبوات الداخلية ضرورية إذا اا   األطراف حم هكوم ال ،0105األمم املتحدة  رقميف حالة. 
PP74  الشررعيلة مغطرراة بأ بوبررة مرر  الررورق وطرفررا  حينمررا هكرروم إال ،هكرروم العبرروة ما عررة للتنخيررلجيرر  يم ، 0101األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

 للنزع.ي  قابلخت ءبغطااأل بوبة مغطيخت 
PP75  م  معدم آخر يو األلومنيوم يو الفوالذم  األسطوا ات املصنوعة  يو هستخدم الصناتيق ال ،0101األمم املتحدة  رقميف حالة. 

 
P141 توجيه التعبئة P141 

واألحكام اخلاصة املتعلقة  3-1-4و 1-1-4باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الوارتة يف  يرخص
 :5-1-4 بالتعبئة الوارتة يف

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 مزودة بحواجز فاصلة صوان  
 بالستيك

 خش 
حواجز فاصلة في العبوات 

 الخارجية

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) آخرمعدم 

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 
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P142 توجيه التعبئة P142 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق

 بالستيك
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق

 مزودة بحواجز فاصلة صوان  
 بالستيك

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
P143 توجيه التعبئة P143 

واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص
 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 ورق اراف 

 بالستيك
  سيج

  سيج معاجل باملطاط
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 صوان مزودة بحواجز فاصلة
 بالستيك

 خش 

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي عات  
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات التكوي  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 اشتراط إضافي:
 (.دصل ( )وعاء م  البالستيك تاخل صندوق6HH2بدال  م  العبوات الداخلية واخلاربية املبينة يعالا، ميك  استخدام عبوات مرابة )

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP76  مصرممة بشركل ، عنرد اسرتخدام عبروات معد يرة، هكروم هرذا العبروات 0491و 0415و 0272و 0271يف حالة يرقام األمم املتحدة

 خاربية. يو مينع خطر اال فجار  تيجة لزياتة الضغط الداخلي ألسباب تاخلية
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P144 التعبئة توجيه P144 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 العبوات الخارجيةحواجز فاصلة في 

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 مع بطا ة معد ية  (4C1)خش  طبيعي عات  
 مع بطا ة معد ية (4D)خش  رقائقي 

 مع بطا ة معد ية (4F)خش  معات التكوي  
 (4H1)بالستيك ودت 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 

 1H1)، (1H2بالستيك 
 بالتعبئة:يتعلق خاص  حكم

PP77  الري هنشرط باملراء غر   األتواتحالة  قرل  ويف محاية العبوات م  تخول املاء إلياا. جي ، 0249و 0248يف حالة رقمي األمم املتحدة
 بوسيلي محاية مستقلتخت على األقل ملنع تخول املاء إلياا. وتمعبأة، هز 
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P200 توجيه التعبئة P200  
عررررالوة علررررى ذلررررك، اسررررتيفاء  ،جيرررر و . 1-6-1-4الرررروارتة يف املتعلقررررة بالتعبئررررة شرررررتاطات العامررررة االجيرررر  اسررررتيفاء  ،يف حالررررة يوعيررررة الضررررغط

 (.MEGCحاويات الغاز املتعدتة العناصر ) يف حالة 4-2-4االشرتاطات العامة الوارتة يف 
، وحاويرات الغراز املتعردتة 2-6الفصرل يسمح باستخدام األسطوا ات واأل ابي  ويوعيرة الضرغط وحرزم األسرطوا ات املصرنةعة علرى النحرو املبرخت يف 

ألحكررام اخلاصررة املتعلقررة لول التاليررة. وميكرر  يف اجلرردابينررا  ، لنقررل مرراتة حمرردتة عنرردما يكرروم ذلررك م5-7-6العناصررر املصررنةعة علررى النحررو املبررخت يف 
 حزم األسطوا ات. يو يوعية الضغط يو األ ابي  يو يم حتظر استخدام  وع معخت م  األسطوا اتبع  املوات بتعبئة 

 )برررزء يف املليررروم( 3مررل/م 200 يسررراو  قرردارمب( 50)ت ق LC50القاهرررل  النصرررفي يوعيررة الضرررغط، الرري حتترررو  علرررى مرروات مسيرررة هرايزهررا (1)
رررز ال علرررى النحرررو املبرررخت يف اجلررردول، يقرررل يو بوسررريلة لتنفررريس الضرررغط. وجيررر  هرايررر  وسرررائل لتنفررريس الضرررغط علرررى يوعيرررة الضرررغط  جُتاَّ

األمرررم املتحررردة  رقرررماملررردرج حتررر   نررررتوزوياسررريد ال 1013األمرررم املتحررردة  رقرررماملسرررتخدمة يف  قرررل ثررراين ياسررريد الكربررروم املررردرج حتررر  
. سررتخدامذلررك السررلطة املختصررة يف بلررد االطلبرر  يوعيررة الضررغط األخرررى فيجرر  جتايزهررا بوسررائل لتنفرريس الضررغط إذا  يمررا .1070
 رروع وسرريلة هنفرريس الضررغط ويباررزة هصررريف الضررغط وقرردرة وسررائل  سررتخدام، عنررد االقتضرراء،لررد االبالسررلطة املختصررة يف حترردت  اررذلك

 هنفيس الضغط على التنفيس.
 2واملرروات غررر  املدربررة يف الرهبرررة  ،(2والغرررازات املسرريَّلة واملذابرررة )اجلرردول  ،(1ة التاليررة الغرررازات املضررغوطة )اجلرردول اجلررداول الثالثررر بررخته (2)

 :تضم (. وهي ه3)اجلدول 
 األمم املتحدة واسم املاتة ووصفاا وهصنيفاا؛ رقم )ي( 
 يف حالة املوات السمية؛ ،(50)ت ق LC50 القاهلالنصفي  الرتايز )ب( 
 "؛Xملاتة، الي يرمز هلا باحلرف "نقل اي واع يوعية الضغط املسموح باستخداماا ل )ج( 
 مدة االختبار القصوى للتفتيش الدور  ألوعية الضغط؛ )ت( 

 5 الدور  للفحص القصوى االختبار مدة هبلغ بأوعية الضغط الي هستخدم يف صنعاا املوات املرابة، يتعلق فيما :مالحظة
السرلطة  وافقر  إذا سرنوات(، 10)ي  حر   2و 1هلرك احملردتة يف اجلردولخت  إىل االختبرار مردة متديرد وجيروز. سنوات

 .االستخدام لبلداملختصة 
 ضغط االختبار األتىن ألوعية الضغط؛ (ه) 

 ثلثرري ضررغط االختبررار يف احلرراالت الرري ضررغط التشررغيلألقصررى ألوعيررة الضررغط للغررازات املضررغوطة )ال يتجرراوز التشغيالضررغط  )و(
  سبة ) س ( امللء القصوى حس  ضغط )ضغوط( االختبار للغازات املسيَّلة واملذابة؛ يو (مبيَّنةهكوم فياا القيمة  ال

 .بعيناااألحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة، املنطبقة على ماتة  )ز( 
 األحوال، احلد املسموح ب  مبوب  االشرتاطات التالية:ي  حال م  يف ال يتجاوز ملء يوعية الضغط،  (3)

يتجراوز الضرغط العامرل ثلثري ضرغط االختبرار ألوعيرة الضرغط. هفرر  القيروت املتعلقرة لرذا احلرد  ال يف حالة الغازات املضرغوطة، )ي(
ضرغط  س°65عنرد يتجراوز الضرغط الرداخلي  وال ".o(، حكرم التعبئرة اخلراص "4األعلى على الضغط العامرل مبوبر  البنرد )

 ؛ي  حال م  األحواليف  ،االختبار
ضررغط االختبررار  س°65يتجرراوز الضررغط املسررتقر عنررد  ال يف حالررة الغررازات املسرريَّلة العاليررة الضررغط، هكرروم  سرربة املررلء ئيررغ )ب(

 ألوعية الضغط.
ا، باسرتثناء احلراالت الري يف اجلردول شرريطة يم هسرتويف املعيرار يعرالذارر  مرا باستخدام ضغوط اختبار و س  ملء غ يسمح   

 " شريطة يم:o"(، حكم التعبئة 4ينطبق علياا البند )
 "، حيثما ا طبق؛r(، حكم التعبئة اخلاص "4يستويف املعيار ) '1'
 يو يستويف املعيار يعالا يف مجيع احلاالت األخرى. '2'

   هابع على الصفحة التالية
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P144 التعبئة توجيه P144 
واألحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  3-1-4و 1-1-4باسرررتخدام العبررروات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتة يف  يررررخص

 :5-1-4بالتعبئة الوارتة يف 
 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 العبوات الخارجيةحواجز فاصلة في 

 صناديق غ  ضرورية
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
 (4N) معدم آخر

 مع بطا ة معد ية  (4C1)خش  طبيعي عات  
 مع بطا ة معد ية (4D)خش  رقائقي 

 مع بطا ة معد ية (4F)خش  معات التكوي  
 (4H1)بالستيك ودت 

 (4H2)بالستيك بامد 
 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 

 1H1)، (1H2بالستيك 
 بالتعبئة:يتعلق خاص  حكم

PP77  الري هنشرط باملراء غر   األتواتحالة  قرل  ويف محاية العبوات م  تخول املاء إلياا. جي ، 0249و 0248يف حالة رقمي األمم املتحدة
 بوسيلي محاية مستقلتخت على األقل ملنع تخول املاء إلياا. وتمعبأة، هز 
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P200 توجيه التعبئة P200  
عررررالوة علررررى ذلررررك، اسررررتيفاء  ،جيرررر و . 1-6-1-4الرررروارتة يف املتعلقررررة بالتعبئررررة شرررررتاطات العامررررة االجيرررر  اسررررتيفاء  ،يف حالررررة يوعيررررة الضررررغط

 (.MEGCحاويات الغاز املتعدتة العناصر ) يف حالة 4-2-4االشرتاطات العامة الوارتة يف 
، وحاويرات الغراز املتعردتة 2-6الفصرل يسمح باستخدام األسطوا ات واأل ابي  ويوعيرة الضرغط وحرزم األسرطوا ات املصرنةعة علرى النحرو املبرخت يف 

ألحكررام اخلاصررة املتعلقررة لول التاليررة. وميكرر  يف اجلرردابينررا  ، لنقررل مرراتة حمرردتة عنرردما يكرروم ذلررك م5-7-6العناصررر املصررنةعة علررى النحررو املبررخت يف 
 حزم األسطوا ات. يو يوعية الضغط يو األ ابي  يو يم حتظر استخدام  وع معخت م  األسطوا اتبع  املوات بتعبئة 

 )برررزء يف املليررروم( 3مررل/م 200 يسررراو  قرردارمب( 50)ت ق LC50القاهرررل  النصرررفي يوعيررة الضرررغط، الرري حتترررو  علرررى مرروات مسيرررة هرايزهررا (1)
رررز ال علرررى النحرررو املبرررخت يف اجلررردول، يقرررل يو بوسررريلة لتنفررريس الضرررغط. وجيررر  هرايررر  وسرررائل لتنفررريس الضرررغط علرررى يوعيرررة الضرررغط  جُتاَّ

األمرررم املتحررردة  رقرررماملررردرج حتررر   نررررتوزوياسررريد ال 1013األمرررم املتحررردة  رقرررماملسرررتخدمة يف  قرررل ثررراين ياسررريد الكربررروم املررردرج حتررر  
. سررتخدامذلررك السررلطة املختصررة يف بلررد االطلبرر  يوعيررة الضررغط األخرررى فيجرر  جتايزهررا بوسررائل لتنفرريس الضررغط إذا  يمررا .1070
 رروع وسرريلة هنفرريس الضررغط ويباررزة هصررريف الضررغط وقرردرة وسررائل  سررتخدام، عنررد االقتضرراء،لررد االبالسررلطة املختصررة يف حترردت  اررذلك

 هنفيس الضغط على التنفيس.
 2واملرروات غررر  املدربررة يف الرهبرررة  ،(2والغرررازات املسرريَّلة واملذابرررة )اجلرردول  ،(1ة التاليررة الغرررازات املضررغوطة )اجلرردول اجلررداول الثالثررر بررخته (2)

 :تضم (. وهي ه3)اجلدول 
 األمم املتحدة واسم املاتة ووصفاا وهصنيفاا؛ رقم )ي( 
 يف حالة املوات السمية؛ ،(50)ت ق LC50 القاهلالنصفي  الرتايز )ب( 
 "؛Xملاتة، الي يرمز هلا باحلرف "نقل اي واع يوعية الضغط املسموح باستخداماا ل )ج( 
 مدة االختبار القصوى للتفتيش الدور  ألوعية الضغط؛ )ت( 

 5 الدور  للفحص القصوى االختبار مدة هبلغ بأوعية الضغط الي هستخدم يف صنعاا املوات املرابة، يتعلق فيما :مالحظة
السرلطة  وافقر  إذا سرنوات(، 10)ي  حر   2و 1هلرك احملردتة يف اجلردولخت  إىل االختبرار مردة متديرد وجيروز. سنوات

 .االستخدام لبلداملختصة 
 ضغط االختبار األتىن ألوعية الضغط؛ (ه) 

 ثلثرري ضررغط االختبررار يف احلرراالت الرري ضررغط التشررغيلألقصررى ألوعيررة الضررغط للغررازات املضررغوطة )ال يتجرراوز التشغيالضررغط  )و(
  سبة ) س ( امللء القصوى حس  ضغط )ضغوط( االختبار للغازات املسيَّلة واملذابة؛ يو (مبيَّنةهكوم فياا القيمة  ال

 .بعيناااألحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة، املنطبقة على ماتة  )ز( 
 األحوال، احلد املسموح ب  مبوب  االشرتاطات التالية:ي  حال م  يف ال يتجاوز ملء يوعية الضغط،  (3)

يتجراوز الضرغط العامرل ثلثري ضرغط االختبرار ألوعيرة الضرغط. هفرر  القيروت املتعلقرة لرذا احلرد  ال يف حالة الغازات املضرغوطة، )ي(
ضرغط  س°65عنرد يتجراوز الضرغط الرداخلي  وال ".o(، حكرم التعبئرة اخلراص "4األعلى على الضغط العامرل مبوبر  البنرد )

 ؛ي  حال م  األحواليف  ،االختبار
ضررغط االختبررار  س°65يتجرراوز الضررغط املسررتقر عنررد  ال يف حالررة الغررازات املسرريَّلة العاليررة الضررغط، هكرروم  سرربة املررلء ئيررغ )ب(

 ألوعية الضغط.
ا، باسرتثناء احلراالت الري يف اجلردول شرريطة يم هسرتويف املعيرار يعرالذارر  مرا باستخدام ضغوط اختبار و س  ملء غ يسمح   

 " شريطة يم:o"(، حكم التعبئة 4ينطبق علياا البند )
 "، حيثما ا طبق؛r(، حكم التعبئة اخلاص "4يستويف املعيار ) '1'
 يو يستويف املعيار يعالا يف مجيع احلاالت األخرى. '2'

   هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200  
، حتسر   سربة املرلء القصروى ذات صرلة بشرأهنا بيا راتتراح ه ال الري وخمراليط الغرازات الغازات املسيَّلة العالية الضرغط حالةيف و 
"FR:على النحو التايل " 

FR = 8.5x10-4x dg x Ph 

  سبة امللء القصوى = FR حيغ 
dg =  بار( )غرام/لرت( 1، س°15اثافة الغاز )عند 
Ph =  بار(ضغط االختبار األتىن( 

 القصوى على النحو التايل: إذا اا   اثافة الغاز جماولة، حتس   سبة امللءو 
FR =  P   MM 10

R  338
h

- 3 
 

  سبة امللء القصوى = FR حيغ 
Ph = )ضغط االختبار األتىن )بار 

MM = لكتلة اجلزيئية )غرام/بز ء(ا 
 على النحو التايل: Rوحيس  ثاب  الغاز 

R = 8.31451 x 10-2 bar.l/mol.K 
 ؛يؤخذ مبتوسط الكتلة اجلزيئية وهراعى الرتايزات احلجمية للمكو ات املخعطبةيف حالة خماليط الغازات، و  

 95هعراتل الكتلرة القصروى للمحتويرات لكرل لررت مر  املراء )عامرل املرلء( جير  يم يف حالة الغازات املسريَّلة املنخفضرة الضرغط،  )ج(
ميررأل الغرراز يف طررورا السررائل وعرراء الضررغط عنررد  يال جيرر وعررالوة علررى ذلررك،  ؛س°50مرر  اثافررة الطررور السررائل عنررد  يف املائررة
يقررل ضررغط االختبررار لوعرراء الضررغط عرر  الضررغط البخررار  )بالقيمررة املطلقررة( للسررائل  وال .س°60 حرر رارة احلرر اتتربررارهفرراع 

 بار(. 1ايلوباسكال )  100 اقصا   س°65عند 
، حتسررر   سررربة املرررلء هتررروفر بشرررأهنا بيا رررات ذات صرررلة ال وخمررراليط الغرررازات الررري لغرررازات املسررريَّلة املنخفضرررة الضرررغطيف حالرررة او   

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

  سبة امللء القصوى = FR حيغ 
    BP = ) قطة الغليام )تربة الف  
    d1 =  الغليام )اغ/ل(اثافة السائل عند  قطة 

، األسررتيلخت اخلرايل مرر  املررذي ، 3374األمرم املتحرردة  رقررمحالررة  ويف ، األسررتيلخت املرذاب،1001األمرم املتحرردة  رقررميف حالرة و  )ت(
 ."p"(، حكم التعبئة اخلاص 4ا ظر البند )

 عند االعتبار يف - املضغوط والغاز السائل الطور - املكو خت يخذ ينبغي مضغوطة، بغازات احملمةلة املسيةلة الغازات حالة يف )ه(
 .الضغط وعاء يف الداخلي الضغط حساب

 ؛س°50 عندضعفا  اثافة الطور السائل  0.95هتجاوز الكتلة القصوى للمحتوبات لكل لرت م  السعة املائية  ال يم وجي 
 س.°60ميأل الطور السائل وعاء الضغط بشكل اامل عند ي  تربة حرارة ح   ال جي  يم ،ذلك إىل وباإلضافة

س ضغط االختبار يف وعاء الضغط. وجي  °65يتجاوز الضغط الداخلي عند  ال وعندما يكوم وعاء الضغط ولوءا ، جي  يم
البيا ات االختبارية  هك  مل وإذاوالتمدتات احلجمية جلميع املوات يف يوعية الضغط.  يةضغوط البخار اليم هؤخذ يف االعتبار 

  متاحة، هنفذ اخلطوات التالية:
 س )تربة حرارة امللء(؛°15ضغط البخار للمكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب '1'
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س وحساب احلجم املتبقي للطور °65س إىل °15التمدت احلجمي للطور السائل النابم ع  التسخخت م   حساب '2'

 ؛الغاز 
 س مع يخذ التمدت احلجمي للطور السائل يف االعتبار؛°65الضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب '3'

 يف االعتبار. س°65و س°15: يؤخذ عامل ا ضغاط الغاز املضغوط عند مالحظة
 ؛س°65حساب ضغط البخار للمكوم السائل عند  '4'
 ؛س°65الضغط الكلي هو جمموع ضغط البخار للمكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  '5'
 يف االعتبار؛ س°65عند  يف الطور السائلالغاز املضغوط  يخذ قابلية ذوبام '6'

 بار(. 1ايلوباسكال )  100يقل ضغط االختبار يف وعاء الضغط ع  الضغط الكلي احملسوب  اقص  ال وجي  يم
حلسابات، ميك  حساب ضغط االختبار الغاز املضغوط يف املكوم السائل معروفة م  يبل ا هك  قابلية ذوبام مل وإذا

 ( يف احلسبام.`6`م  توم يخذ قابلية ذوبام الغاز )الفقرة الفرعية 
 ر  عملية ملء وعاء الضغط موظفوم ذوو مؤهالت باستخدام املعدات واإلبراءات املناسبة.جي  يم جيُ   (4)

 وينبغي يم هتضم  اإلبراءات عمليات التدقيق التالية:  
 امتثال األوعية وامللحقات ألحكام هذا الالئحة؛  •   
 ملنتج املقرر  قل ؛تطلبات اامتثاهلا مل  •   
 عدم وبوت هلف قد يؤثر على السالمة؛  •   
 ضغط ، حس  االقتضاء؛ يو التقيد بدربة امللء  •   
 والتعريف.العالمات   •   
 وهعتد هذا االشرتاطات مستوفاة إذا طبق  املعاي  التالية:   

ISO 10691: 2004   يسطوا ات فوالذيرة ملحومرة قابلرة إلعراتة املرلء لغراز البررتول املسريةل -يسطوا ات الغاز (LPG)  - 
 إبراءات التحقق قبل امللء وخالل  وبعدا.

ISO 11372: 2011  شروط امللء وفحص امللء -يسطوا ات األسيتيلخت  -يسطوا ات الغاز. 
ISO 11755: 2005  الفحص  -حزم األسطوا ات للغازات املضغوطة واملسيةلة )باستثناء االسيتيلخت(  -يسطوا ات الغاز

 وق  امللء.
ISO 13088: 2011  شروط امللء وفحص امللء -حزم يسطوا ات األسيتيلخت  -يسطوا ات الغاز. 
ISO 24431:2006  الفحرص وقر   -يسطوا ات الغرازات املضرغوطة واملسريةلة )باسرتثناء االسريتيلخت(  -يسطوا ات الغاز

  امللء.
 األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة: (5)

 التوافق املات   
  a: .ال هستخدم يوعية الضغط املصنوعة م  سبائك األلومنيوم 
  b: نحاسية.الصمامات ال ال هستخدم 
  c:  يف املائة 65ال هتجاوز  سبة النحاس يف األبزاء املعد ية املالمسة للمحتويات. 
  d: ،باألوعية الي حتمل العالمة " إال يسمح ال عند استخدام يوعية الضغط الفوالذيةH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 
 )بزء يف املليوم( 3مل/م 200( 50)ت ق القاهل النصفي هتجاوز  سبة هرايزها ال للموات السمية اليشرتاطات ا 
  k: زة للضغط، هطابق لولبتاا لولبة خمارج الصمامات.يغطية ما عة لتسرب الغاز يو خمارج الصمامات بسداتات جُتاَّز  ، حمتج 
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، حتسر   سربة املرلء القصروى ذات صرلة بشرأهنا بيا راتتراح ه ال الري وخمراليط الغرازات الغازات املسيَّلة العالية الضرغط حالةيف و 
"FR:على النحو التايل " 

FR = 8.5x10-4x dg x Ph 

  سبة امللء القصوى = FR حيغ 
dg =  بار( )غرام/لرت( 1، س°15اثافة الغاز )عند 
Ph =  بار(ضغط االختبار األتىن( 

 القصوى على النحو التايل: إذا اا   اثافة الغاز جماولة، حتس   سبة امللءو 
FR =  P   MM 10

R  338
h

- 3 
 

  سبة امللء القصوى = FR حيغ 
Ph = )ضغط االختبار األتىن )بار 

MM = لكتلة اجلزيئية )غرام/بز ء(ا 
 على النحو التايل: Rوحيس  ثاب  الغاز 

R = 8.31451 x 10-2 bar.l/mol.K 
 ؛يؤخذ مبتوسط الكتلة اجلزيئية وهراعى الرتايزات احلجمية للمكو ات املخعطبةيف حالة خماليط الغازات، و  

 95هعراتل الكتلرة القصروى للمحتويرات لكرل لررت مر  املراء )عامرل املرلء( جير  يم يف حالة الغازات املسريَّلة املنخفضرة الضرغط،  )ج(
ميررأل الغرراز يف طررورا السررائل وعرراء الضررغط عنررد  يال جيرر وعررالوة علررى ذلررك،  ؛س°50مرر  اثافررة الطررور السررائل عنررد  يف املائررة
يقررل ضررغط االختبررار لوعرراء الضررغط عرر  الضررغط البخررار  )بالقيمررة املطلقررة( للسررائل  وال .س°60 حرر رارة احلرر اتتربررارهفرراع 

 بار(. 1ايلوباسكال )  100 اقصا   س°65عند 
، حتسررر   سررربة املرررلء هتررروفر بشرررأهنا بيا رررات ذات صرررلة ال وخمررراليط الغرررازات الررري لغرررازات املسررريَّلة املنخفضرررة الضرررغطيف حالرررة او   

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

  سبة امللء القصوى = FR حيغ 
    BP = ) قطة الغليام )تربة الف  
    d1 =  الغليام )اغ/ل(اثافة السائل عند  قطة 

، األسررتيلخت اخلرايل مرر  املررذي ، 3374األمرم املتحرردة  رقررمحالررة  ويف ، األسررتيلخت املرذاب،1001األمرم املتحرردة  رقررميف حالرة و  )ت(
 ."p"(، حكم التعبئة اخلاص 4ا ظر البند )

 عند االعتبار يف - املضغوط والغاز السائل الطور - املكو خت يخذ ينبغي مضغوطة، بغازات احملمةلة املسيةلة الغازات حالة يف )ه(
 .الضغط وعاء يف الداخلي الضغط حساب

 ؛س°50 عندضعفا  اثافة الطور السائل  0.95هتجاوز الكتلة القصوى للمحتوبات لكل لرت م  السعة املائية  ال يم وجي 
 س.°60ميأل الطور السائل وعاء الضغط بشكل اامل عند ي  تربة حرارة ح   ال جي  يم ،ذلك إىل وباإلضافة

س ضغط االختبار يف وعاء الضغط. وجي  °65يتجاوز الضغط الداخلي عند  ال وعندما يكوم وعاء الضغط ولوءا ، جي  يم
البيا ات االختبارية  هك  مل وإذاوالتمدتات احلجمية جلميع املوات يف يوعية الضغط.  يةضغوط البخار اليم هؤخذ يف االعتبار 

  متاحة، هنفذ اخلطوات التالية:
 س )تربة حرارة امللء(؛°15ضغط البخار للمكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب '1'
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س وحساب احلجم املتبقي للطور °65س إىل °15التمدت احلجمي للطور السائل النابم ع  التسخخت م   حساب '2'

 ؛الغاز 
 س مع يخذ التمدت احلجمي للطور السائل يف االعتبار؛°65الضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب '3'

 يف االعتبار. س°65و س°15: يؤخذ عامل ا ضغاط الغاز املضغوط عند مالحظة
 ؛س°65حساب ضغط البخار للمكوم السائل عند  '4'
 ؛س°65الضغط الكلي هو جمموع ضغط البخار للمكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  '5'
 يف االعتبار؛ س°65عند  يف الطور السائلالغاز املضغوط  يخذ قابلية ذوبام '6'

 بار(. 1ايلوباسكال )  100يقل ضغط االختبار يف وعاء الضغط ع  الضغط الكلي احملسوب  اقص  ال وجي  يم
حلسابات، ميك  حساب ضغط االختبار الغاز املضغوط يف املكوم السائل معروفة م  يبل ا هك  قابلية ذوبام مل وإذا

 ( يف احلسبام.`6`م  توم يخذ قابلية ذوبام الغاز )الفقرة الفرعية 
 ر  عملية ملء وعاء الضغط موظفوم ذوو مؤهالت باستخدام املعدات واإلبراءات املناسبة.جي  يم جيُ   (4)

 وينبغي يم هتضم  اإلبراءات عمليات التدقيق التالية:  
 امتثال األوعية وامللحقات ألحكام هذا الالئحة؛  •   
 ملنتج املقرر  قل ؛تطلبات اامتثاهلا مل  •   
 عدم وبوت هلف قد يؤثر على السالمة؛  •   
 ضغط ، حس  االقتضاء؛ يو التقيد بدربة امللء  •   
 والتعريف.العالمات   •   
 وهعتد هذا االشرتاطات مستوفاة إذا طبق  املعاي  التالية:   

ISO 10691: 2004   يسطوا ات فوالذيرة ملحومرة قابلرة إلعراتة املرلء لغراز البررتول املسريةل -يسطوا ات الغاز (LPG)  - 
 إبراءات التحقق قبل امللء وخالل  وبعدا.

ISO 11372: 2011  شروط امللء وفحص امللء -يسطوا ات األسيتيلخت  -يسطوا ات الغاز. 
ISO 11755: 2005  الفحص  -حزم األسطوا ات للغازات املضغوطة واملسيةلة )باستثناء االسيتيلخت(  -يسطوا ات الغاز

 وق  امللء.
ISO 13088: 2011  شروط امللء وفحص امللء -حزم يسطوا ات األسيتيلخت  -يسطوا ات الغاز. 
ISO 24431:2006  الفحرص وقر   -يسطوا ات الغرازات املضرغوطة واملسريةلة )باسرتثناء االسريتيلخت(  -يسطوا ات الغاز

  امللء.
 األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة: (5)

 التوافق املات   
  a: .ال هستخدم يوعية الضغط املصنوعة م  سبائك األلومنيوم 
  b: نحاسية.الصمامات ال ال هستخدم 
  c:  يف املائة 65ال هتجاوز  سبة النحاس يف األبزاء املعد ية املالمسة للمحتويات. 
  d: ،باألوعية الي حتمل العالمة " إال يسمح ال عند استخدام يوعية الضغط الفوالذيةH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 
 )بزء يف املليوم( 3مل/م 200( 50)ت ق القاهل النصفي هتجاوز  سبة هرايزها ال للموات السمية اليشرتاطات ا 
  k: زة للضغط، هطابق لولبتاا لولبة خمارج الصمامات.يغطية ما عة لتسرب الغاز يو خمارج الصمامات بسداتات جُتاَّز  ، حمتج 
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املتشرع   التوصريلي بوب  يفر  ،بعد امللءو يثناء النقل. يكوم مغلقا و زمة احلعلى ال يسطوا ة تاخل فرت  را  صمام يو 
 سد.يغسل و يو 

، فلررررور مضررررغوط، بصررررمامات عازلررررة علررررى جمموعررررات 1045األمررررم املتحرررردة  رقررررمميكرررر  هزويررررد احلررررزم الرررري حتتررررو  علررررى 
 ال يسطوا ة.  لرتا ، وذلك بدال  م  هراي  صمام عازل على 150هتجاوز سعتاا املائية اإلمجالية  ال يسطوا ات

 ، ويمبرررار 200 ل مسررراويا   يو جيررر  يم يكررروم ضرررغط اختبرررار األسرررطوا ات الفرتيرررة واألسرررطوا ات الداخلرررة يف حزمرررة يارررد
هفرري لررذا  ال الرريالفرتيررة مررم للفرروالذ. وهنقررل األسررطوا ات  2 يو مررم لسرربيكة األلومنيرروم 3.5يقررل مسررك اجلرردار عرر   ال

 . وجيرر Iوا ة وجتايزاهتررا بدربررة اافيررة وهفرري مبسررتوى يتاء جمموعررة التعبئررة الشرررط يف عبرروة خاربيررة بامرردة حتمرري األسررط
 القيمة الي حتدتها السلطة املختصة.مسك بدار يوعية الضغط ع  يقل  يال

 الضغط على يوعية الضغط. خفيفرا  وسيلة لتوال ه
 لرتا . 85حزمة وال هتجاوز السعة املائية القصوى لألسطوا ات الفرتية ولألسطوا ات الداخلة يف 

جيرر  يم يكرروم اررل صررمام متينررا  ئيررغ يصررمد لضررغط االختبررار يف وعرراء الضررغط، وموصرروال مباشرررة بوعرراء الضررغط إمررا بلولرر  
 .(ISO) القياسيتوحيد لاملنظمة الدولية لالي وضعتاا 2:2001-10692 رقممستدق وإما بوسيلة يخرى هفي باشرتاطات ال

 عدها. يو إما م   وع عدمي احلشية وئابز عدمي الثقوب، وإما م   وع مينع التسري  ع  طريق العبوة الصمامويكوم 
 وخيتد ال وعاء ضغط بعد ملئ  للتأاد م  عدم التسرب.

 هنطبق على الغازات حتديدا  يحكام  
l:   يف عبروات  يو ييضرا  يف عبروات زبابيرة حمكمرة السرد تر جيروز هعبئ 1040األمرم املتحردة  رقمياسيد األثيلخت املدرج حت

املعرردم هسررتويف مسرررتوى يتاء  يو اخلشررر  يو الليفرري مناسرربة يف صرررناتيق مرر  الكرهرروم وات هوسرريدتاخليررة معد يررة مررزوةتة مبررر
 ، يف حرخت يم يقصرى اميرة مسررموح  30. ويقصرى اميرة مسرموح لرا يف ييرة عبروة تاخليرة زبابيرة هري Iجمموعرة التعبئرة 

 . وبعد امللء، جي  التأاد مر  يم العبروة الداخليرة ما عرة للتسررب بوضرعاا يف  200يف يية عبوة تاخلية معد ية هي لا 
حررو  مرراء سرراخ  بدربررة حرررارة اافيررة، وملرردة اافيررة، لضررمام حتقيررق ضررغط تاخلرري يعرراتل الضررغط البخررار  ألاسرريد 

 اغ.  2.5عبوة خاربية  هتجاوز الكتلة الصافية القصوى يف يية وال .س°55األثيلخت عند 
m: بار. 5يتجاوز الضغط العامل  ال متأل يوعية الضغط ئيغ 
n:  اغ م  الغاز.  5ياثر م   حتتو  األسطوا ات واألسطوا ات الفرتية املدربة يف حزم على يال جي 

، مقسرمة إىل جمموعرات مرر  1045األمرم املتحرردة  رقموعنردما هكروم احلرزم الرري حتترو  علرى فلررور مضرغوط، مشرار إليرر  بر 
 اغ م  الغاز.   5حتتو  ال جمموعة على ياثر م   يال جي  "k"األسطوا ات وفقا  حلكم التعبئة اخلاص 

o: ال.احل ييا اا   سبة امللء  يو جي  عدم جتاوز القيمة املبينة يف اجلدول للضغط العامل 
p:  املشرررار إليررر  حالرررة األسرررتيلخت اخلرررايل مررر  املرررذي  ويف ،1001األمرررم املتحررردة  رقمبررر إليررر املشرررار األسرررتيلخت املرررذاب  حالرررةيف 

هتجررراوز قيمرررة الضرررغط العامرررل واميرررة  وال متجا سرررة.يحاتيرررة ، مترررأل األسرررطوا ات مبررراتة مسرررامية 3374األمرررم املتحررردة  رقمبررر
 .ما ينطبق، حسبISO 3807:2013 املعيار يو ISO 3807-1:2000 القيم املبينة يف املعيار يو يف املوافقةاألستيلخت القيم احملدتة 

مر  مرذي   يو األسريتوم، حتترو  األسرطوا ات علرى اميرة مر  1001األمرم املتحردة  رقرميف حالة األستيلخت املذاب املردرج حتر  
(؛ ينطبررررررقما حسرررررربISO 3807:2013املعيررررررار  يو ISO 3807-1:2000مناسرررررر  علررررررى النحررررررو املبررررررخت يف املوافقررررررة )ا ظررررررر املعيررررررار 

 املربوطة ال مناا باألخرى، هنقل وهي يف وضع عموت . يو الضغط، خفيفواألسطوا ات املزوتة بوسيلة لت
 .لال صاار قابلةبسداتة  املزوتةبار فا   ينطبق فقط على األسطوا ات  52يم يكوم ضغط االختبار  اشرتاطيما 

q: يوعيرة الضرغط الري حتترو  علرى الغرازات التلقائيرة االشرتعاليغطية ما عة لتسرب الغراز علرى صرمامات  يو هرا  سداتات 
جُتَمررع مرر  املرابررات التلقائيررة االشررتعال. وعنرردما  يف املائررة 1خمرراليط الغررازات اللاوبررة الرري حتتررو  علررى  سرربة هزيررد علررى  يو

 هرار  سرداتات امرا  يف حزمة، يرا  صمام على ال وعاء ضغط، ويكوم الصمام مغلقا  يثناء النقل، هذا الضغط يوعية
وهكررروم السرررداتات  علرررى خمرررارج صرررمامات ي بررروب التجميرررع املتشرررع . الغررراز، حافظرررة للضرررغط يغطيرررة ما عرررة لتسررررب يو

 واألغطية املا عة لتسرب الغاز ذات لولبة هطابق لولبة خمارج الصمامات.
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r:   يتجاوز الضغط ثلثري ضرغط االختبرار لوعراء  ال هكوم  سبة ملء هذا الغاز حمدوتة ئيغ إذا حدث حتلل اامل، يمجي

 الضغط.
ra  :   هذا الغاز يف ابسوالت مبوب  الشروط التالية: ئةهعب جيوز ييضا 

   يف الكبسولة الواحدة؛ 150يال هتجاوز اتلة الغاز  ( ي)
 متا تاا؛يم ملو الكبسوالت م  يعطال حتط م   ( ب)
إىل ذلرك( مر   مرا يو ربراط يو خرتم يو هُرَوْيج يو يم ُيكَفل منع وسيلة اإلغالق للتسرب بوسيلة إضافية )م  غطاء ( ج)

 شأهنا منع ي  هسرب عد وسيلة اإلغالق يثناء النقل؛
 اغ.  75يفوق وزهنا  يال في  الكفاية؛ وجي  يف العبوة مبا يم هوضع الكبسوالت يف عبوة خاربية متينة ( ت)

s: م  الشروط يلي ما هستويف يوعية الضغط املصنوعة م  سبائك األلومنيوم: 
 يصدي؛ ال فوالذ يو يم هكوم مزوتة بصمامات م   اس يصفر -  
 هكوم ملوثة بالزي . ويال ،ISO 11621:1997وفقا  للمعيار  هُنظَّفيم  -  

t: '1'  مم. 3اجلدرام يف يوعية الضغط ع   كقل مسيال 
 يرهفع بسب  إمكا ية هولد اهليدروبخت. مل التأاد قبل عملية النقل م  يم الضغطجي   '2'  

 الدور  الفحص 
u:  سرنوات ألوعيرة الضررغط املصرنوعة مر  سرربائك األلومنيروم عنردما هكرروم  10جيروز متديرد الفرررتة برخت االختبرارات الدوريررة إىل

  .ISO 7866:2012 + Cor 1:2014سبيكة وعاء الضغط قد يخضع  الختبار الت ال  تيجة لإلباات وفقا  للمعيار 
v:  سرررنة لألسرررطوا ات الفوالذيرررة إذا وافقررر  علرررى ذلرررك السرررلطة  15الررردور  إىل  الفحرررصجيررروز متديرررد الفررررتة برررخت عمليرررات

 املختصة يف بلد االستخدام.
 اشرتاطات ألوصاف "غ  حمدتة على  و آخر" )  م ي( وللمخاليط 

z:  خطرة. يو هتفاعل معاا على  و يشكل مرابات ضارة وال لمحتويات،ل موائمة وهوابعاايوعية الضغط  صنعهكوم موات 
 ( ذات الصلة.3االختبار و سبة امللء وفقا  الشرتاطات البند )ضغط حيس  

 يوعيرة ضرغط يو يف ي ابير  3مل/م 200 (LC50)( 50القاهل )ت قالنصفي يتجاوز هرايزها  ال ال هنقل املوات السمية الي
". غرر  ي رر  ميكرر   قررل خملرروط ياسرريد kحاويررات غرراز متعرردتة العناصررر، وهسررتويف هررذا املرروات حكررم التعبئررة اخلرراص " يو

 يف يوعية ضغط. 1975األمم املتحدة  رقمحت  املدرج النرتيك ورابع ياسيد ثنائي النرتوبخت 
خمرراليط  يو " بالنسرربة ألوعيررة الضررغط احملتويررة علررى غررازات هلقائيررة االشررتعالqهسررتوا اشرررتاطات حكررم التعبئررة اخلرراص "

 م  مرابات هلقائية االشتعال.  املائةيف  1غازات هلوبة حتتو  على ياثر م  
إضرافة  يو اال الل( يثناء النقرل. وجير  ضرمام اسرتقرار املروات يو الالزمة ملنع التفاعالت اخلطرة )ي  البلمرة التداب هتخذ 

 عامل ما ع للتفاعل إذا اقتض  الضرورة.
، يراعرررى يم يكررروم 1911ألمرررم املتحررردة ا رقرررم" املررردرج حتررر  B2H6عنرررد مرررلء املخررراليط الررري حتترررو  علرررى ثنرررائي برررورام "

 وعاء ثلثي ضغط االختبار، إذا ا ل ثنائي البورام متاما .اليتجاوز الضغط يف  ال مستوى الضغط ئيغ
 املخاليط األخرى الي حتترو  علرى يو ،2192األمم املتحدة  رقميف حالة املخاليط الي حتتو  على اجلرمام املدرج حت  

 مرر  اجلرمررام يف اهلليرروم يف املائررة 28يصررل إىل  مررا يو النيرتوبررخت يو مرر  اجلرمررام يف اهليرردروبخت يف املائررة 35يصررل إىل  مررا
يتجاوز ثلثري ضرغط االختبرار لوعراء الضرغط، إذا حردث ا رالل   ال األرغوم، جي  يم يكوم امللء ح  مستوى ضغط يو

 اامل للجرمام.
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200  
املتشرع   التوصريلي بوب  يفر  ،بعد امللءو يثناء النقل. يكوم مغلقا و زمة احلعلى ال يسطوا ة تاخل فرت  را  صمام يو 
 سد.يغسل و يو 

، فلررررور مضررررغوط، بصررررمامات عازلررررة علررررى جمموعررررات 1045األمررررم املتحرررردة  رقررررمميكرررر  هزويررررد احلررررزم الرررري حتتررررو  علررررى 
 ال يسطوا ة.  لرتا ، وذلك بدال  م  هراي  صمام عازل على 150هتجاوز سعتاا املائية اإلمجالية  ال يسطوا ات

 ، ويمبرررار 200 ل مسررراويا   يو جيررر  يم يكررروم ضرررغط اختبرررار األسرررطوا ات الفرتيرررة واألسرررطوا ات الداخلرررة يف حزمرررة يارررد
هفرري لررذا  ال الرريالفرتيررة مررم للفرروالذ. وهنقررل األسررطوا ات  2 يو مررم لسرربيكة األلومنيرروم 3.5يقررل مسررك اجلرردار عرر   ال

 . وجيرر Iوا ة وجتايزاهتررا بدربررة اافيررة وهفرري مبسررتوى يتاء جمموعررة التعبئررة الشرررط يف عبرروة خاربيررة بامرردة حتمرري األسررط
 القيمة الي حتدتها السلطة املختصة.مسك بدار يوعية الضغط ع  يقل  يال

 الضغط على يوعية الضغط. خفيفرا  وسيلة لتوال ه
 لرتا . 85حزمة وال هتجاوز السعة املائية القصوى لألسطوا ات الفرتية ولألسطوا ات الداخلة يف 

جيرر  يم يكرروم اررل صررمام متينررا  ئيررغ يصررمد لضررغط االختبررار يف وعرراء الضررغط، وموصرروال مباشرررة بوعرراء الضررغط إمررا بلولرر  
 .(ISO) القياسيتوحيد لاملنظمة الدولية لالي وضعتاا 2:2001-10692 رقممستدق وإما بوسيلة يخرى هفي باشرتاطات ال

 عدها. يو إما م   وع عدمي احلشية وئابز عدمي الثقوب، وإما م   وع مينع التسري  ع  طريق العبوة الصمامويكوم 
 وخيتد ال وعاء ضغط بعد ملئ  للتأاد م  عدم التسرب.

 هنطبق على الغازات حتديدا  يحكام  
l:   يف عبروات  يو ييضرا  يف عبروات زبابيرة حمكمرة السرد تر جيروز هعبئ 1040األمرم املتحردة  رقمياسيد األثيلخت املدرج حت

املعرردم هسررتويف مسرررتوى يتاء  يو اخلشررر  يو الليفرري مناسرربة يف صرررناتيق مرر  الكرهرروم وات هوسرريدتاخليررة معد يررة مررزوةتة مبررر
 ، يف حرخت يم يقصرى اميرة مسررموح  30. ويقصرى اميرة مسرموح لرا يف ييرة عبروة تاخليرة زبابيرة هري Iجمموعرة التعبئرة 

 . وبعد امللء، جي  التأاد مر  يم العبروة الداخليرة ما عرة للتسررب بوضرعاا يف  200يف يية عبوة تاخلية معد ية هي لا 
حررو  مرراء سرراخ  بدربررة حرررارة اافيررة، وملرردة اافيررة، لضررمام حتقيررق ضررغط تاخلرري يعرراتل الضررغط البخررار  ألاسرريد 

 اغ.  2.5عبوة خاربية  هتجاوز الكتلة الصافية القصوى يف يية وال .س°55األثيلخت عند 
m: بار. 5يتجاوز الضغط العامل  ال متأل يوعية الضغط ئيغ 
n:  اغ م  الغاز.  5ياثر م   حتتو  األسطوا ات واألسطوا ات الفرتية املدربة يف حزم على يال جي 

، مقسرمة إىل جمموعرات مرر  1045األمرم املتحرردة  رقموعنردما هكروم احلرزم الرري حتترو  علرى فلررور مضرغوط، مشرار إليرر  بر 
 اغ م  الغاز.   5حتتو  ال جمموعة على ياثر م   يال جي  "k"األسطوا ات وفقا  حلكم التعبئة اخلاص 

o: ال.احل ييا اا   سبة امللء  يو جي  عدم جتاوز القيمة املبينة يف اجلدول للضغط العامل 
p:  املشرررار إليررر  حالرررة األسرررتيلخت اخلرررايل مررر  املرررذي  ويف ،1001األمرررم املتحررردة  رقمبررر إليررر املشرررار األسرررتيلخت املرررذاب  حالرررةيف 

هتجررراوز قيمرررة الضرررغط العامرررل واميرررة  وال متجا سرررة.يحاتيرررة ، مترررأل األسرررطوا ات مبررراتة مسرررامية 3374األمرررم املتحررردة  رقمبررر
 .ما ينطبق، حسبISO 3807:2013 املعيار يو ISO 3807-1:2000 القيم املبينة يف املعيار يو يف املوافقةاألستيلخت القيم احملدتة 

مر  مرذي   يو األسريتوم، حتترو  األسرطوا ات علرى اميرة مر  1001األمرم املتحردة  رقرميف حالة األستيلخت املذاب املردرج حتر  
(؛ ينطبررررررقما حسرررررربISO 3807:2013املعيررررررار  يو ISO 3807-1:2000مناسرررررر  علررررررى النحررررررو املبررررررخت يف املوافقررررررة )ا ظررررررر املعيررررررار 

 املربوطة ال مناا باألخرى، هنقل وهي يف وضع عموت . يو الضغط، خفيفواألسطوا ات املزوتة بوسيلة لت
 .لال صاار قابلةبسداتة  املزوتةبار فا   ينطبق فقط على األسطوا ات  52يم يكوم ضغط االختبار  اشرتاطيما 

q: يوعيرة الضرغط الري حتترو  علرى الغرازات التلقائيرة االشرتعاليغطية ما عة لتسرب الغراز علرى صرمامات  يو هرا  سداتات 
جُتَمررع مرر  املرابررات التلقائيررة االشررتعال. وعنرردما  يف املائررة 1خمرراليط الغررازات اللاوبررة الرري حتتررو  علررى  سرربة هزيررد علررى  يو

 هرار  سرداتات امرا  يف حزمة، يرا  صمام على ال وعاء ضغط، ويكوم الصمام مغلقا  يثناء النقل، هذا الضغط يوعية
وهكررروم السرررداتات  علرررى خمرررارج صرررمامات ي بررروب التجميرررع املتشرررع . الغررراز، حافظرررة للضرررغط يغطيرررة ما عرررة لتسررررب يو

 واألغطية املا عة لتسرب الغاز ذات لولبة هطابق لولبة خمارج الصمامات.
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r:   يتجاوز الضغط ثلثري ضرغط االختبرار لوعراء  ال هكوم  سبة ملء هذا الغاز حمدوتة ئيغ إذا حدث حتلل اامل، يمجي

 الضغط.
ra  :   هذا الغاز يف ابسوالت مبوب  الشروط التالية: ئةهعب جيوز ييضا 

   يف الكبسولة الواحدة؛ 150يال هتجاوز اتلة الغاز  ( ي)
 متا تاا؛يم ملو الكبسوالت م  يعطال حتط م   ( ب)
إىل ذلرك( مر   مرا يو ربراط يو خرتم يو هُرَوْيج يو يم ُيكَفل منع وسيلة اإلغالق للتسرب بوسيلة إضافية )م  غطاء ( ج)

 شأهنا منع ي  هسرب عد وسيلة اإلغالق يثناء النقل؛
 اغ.  75يفوق وزهنا  يال في  الكفاية؛ وجي  يف العبوة مبا يم هوضع الكبسوالت يف عبوة خاربية متينة ( ت)

s: م  الشروط يلي ما هستويف يوعية الضغط املصنوعة م  سبائك األلومنيوم: 
 يصدي؛ ال فوالذ يو يم هكوم مزوتة بصمامات م   اس يصفر -  
 هكوم ملوثة بالزي . ويال ،ISO 11621:1997وفقا  للمعيار  هُنظَّفيم  -  

t: '1'  مم. 3اجلدرام يف يوعية الضغط ع   كقل مسيال 
 يرهفع بسب  إمكا ية هولد اهليدروبخت. مل التأاد قبل عملية النقل م  يم الضغطجي   '2'  

 الدور  الفحص 
u:  سرنوات ألوعيرة الضررغط املصرنوعة مر  سرربائك األلومنيروم عنردما هكرروم  10جيروز متديرد الفرررتة برخت االختبرارات الدوريررة إىل

  .ISO 7866:2012 + Cor 1:2014سبيكة وعاء الضغط قد يخضع  الختبار الت ال  تيجة لإلباات وفقا  للمعيار 
v:  سرررنة لألسرررطوا ات الفوالذيرررة إذا وافقررر  علرررى ذلرررك السرررلطة  15الررردور  إىل  الفحرررصجيررروز متديرررد الفررررتة برررخت عمليرررات

 املختصة يف بلد االستخدام.
 اشرتاطات ألوصاف "غ  حمدتة على  و آخر" )  م ي( وللمخاليط 

z:  خطرة. يو هتفاعل معاا على  و يشكل مرابات ضارة وال لمحتويات،ل موائمة وهوابعاايوعية الضغط  صنعهكوم موات 
 ( ذات الصلة.3االختبار و سبة امللء وفقا  الشرتاطات البند )ضغط حيس  

 يوعيرة ضرغط يو يف ي ابير  3مل/م 200 (LC50)( 50القاهل )ت قالنصفي يتجاوز هرايزها  ال ال هنقل املوات السمية الي
". غرر  ي رر  ميكرر   قررل خملرروط ياسرريد kحاويررات غرراز متعرردتة العناصررر، وهسررتويف هررذا املرروات حكررم التعبئررة اخلرراص " يو

 يف يوعية ضغط. 1975األمم املتحدة  رقمحت  املدرج النرتيك ورابع ياسيد ثنائي النرتوبخت 
خمرراليط  يو " بالنسرربة ألوعيررة الضررغط احملتويررة علررى غررازات هلقائيررة االشررتعالqهسررتوا اشرررتاطات حكررم التعبئررة اخلرراص "

 م  مرابات هلقائية االشتعال.  املائةيف  1غازات هلوبة حتتو  على ياثر م  
إضرافة  يو اال الل( يثناء النقرل. وجير  ضرمام اسرتقرار املروات يو الالزمة ملنع التفاعالت اخلطرة )ي  البلمرة التداب هتخذ 

 عامل ما ع للتفاعل إذا اقتض  الضرورة.
، يراعرررى يم يكررروم 1911ألمرررم املتحررردة ا رقرررم" املررردرج حتررر  B2H6عنرررد مرررلء املخررراليط الررري حتترررو  علرررى ثنرررائي برررورام "

 وعاء ثلثي ضغط االختبار، إذا ا ل ثنائي البورام متاما .اليتجاوز الضغط يف  ال مستوى الضغط ئيغ
 املخاليط األخرى الي حتترو  علرى يو ،2192األمم املتحدة  رقميف حالة املخاليط الي حتتو  على اجلرمام املدرج حت  

 مرر  اجلرمررام يف اهلليرروم يف املائررة 28يصررل إىل  مررا يو النيرتوبررخت يو مرر  اجلرمررام يف اهليرردروبخت يف املائررة 35يصررل إىل  مررا
يتجاوز ثلثري ضرغط االختبرار لوعراء الضرغط، إذا حردث ا رالل   ال األرغوم، جي  يم يكوم امللء ح  مستوى ضغط يو

 اامل للجرمام.
 هابع على الصفحة التالية

  

- 49 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



50 

P200  هابع التعبئةتوجيه() P200 
 : الغازات المضغوطة1الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
 

أنابيب
 

أو 
 عية

ضغط
حزم أسطوانات 

 
حاويات غازات متعددة العناصر

 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

 

األحكام الخاصة المتعلقةبالتعبئة
 

2-2 هواء، مضغوط 1002    X X X X X 10    
2-2 يرغوم، مضغوط 1006    X X X X X 10    
3-2 يول ياسيد الكربوم، مضغوط 1016  2-1 760 3 X X X X X 5   u 
3-2 غاز الفحم، مضغوط 1023  2-1  X X X X X 5    

3-2 فلور، مضغوط 1045  5-1 
8 

185 X   X  5 200 30 a, k 

n, o 
2-2 هليوم، مضغوط 1046    X X X X X 10    
1-2 هيدروبخت، مضغوط 1049    X X X X X 10   d 
2-2 ْاريبتوم، مضغوط 1056    X X X X X 10    
2-2  يوم، مضغوط 1065    X X X X X 10    
2-2  رتوبخت، مضغوط 1066    X X X X X 10    
3-2 النفط، مضغوطغاز  1071  2-1  X X X X X 5    
2-2 ياسجخت، مضغوط 1072  5-1  X X X X X 10   s 
رابع فوسفات سداسي يثيل وغاز  1612

 مضغوط، خملوط
2-3    X X X X X 5   z 

3-2 ياسيد النرتيك، مضغوط 1660  5-1 
8 

115 X   X  5 225 33 k o 

 غاز مضغوط، مسي، هلوب، 1953
   م ا

2-3  2-1 ≥ 000 5 X X X X X 5   z 

1-2 يغاز مضغوط، هلوب،   م  1954    X X X X X 10   z 
3-2 يغاز مضغوط، مسي،   م  1955   ≥ 000 5 X X X X X 5   z 
2-2 يغاز مضغوط،   م  1956    X X X X X 10   z 
1-2 تيوهريوم، مضغوط 1957    X X X X X 10   d 
اربو ية هيدرو خملوط غازات  1964

 ي  م  مضغوطة،
2-1    X X X X X 10   z 

غاز طبيعي  يو ميثام، مضغوط 1971
 مضغوط عايل احملتوى م  امليثام

2-1    X X X X X 10    

 ثلثي ضغط االختبار. التشغيل ضغط زيتجاو  يال جي ، التشغيل هرت بيا ات يف عموت  ضغط االختبار وضغط مل إذا )ي( 
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 : الغازات المضغوطة1الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
 

أنابيب
 

أو 
 عية

ضغط
حزم أسطوانات 

 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

هيدروبخت وخملوط ميثام،  2034
 مضغوط 

2-1   X X X X X 10   d 

2190 
 1-5 3-2 ثاين فلوريد األاسجخت، مضغوط

8 
2-6 X   X  5 200 30 a, k 

n, o 
 X X X X X 10   z  1-5 2-2  . م. ي.غاز مضغوط، مؤاسد،  3156

غاز مضغوط، مسي، مؤاسد،  3303
 م. ي.  .

2-3 5-1 ≥000 5 X X X X X 5   z 

غاز مضغوط، مسي، ياال،  3304
 م. ي.  .

2-3 8 ≥000 5 X X X X X 5   z 

غاز مضغوط، مسي، هلوب،  3305
 ي. .م .ياال،  

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

غاز مضغوط، مسي، مؤاسد،  3306
 ي. .م .ياال،  

2-3 5-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

 ثلثي ضغط االختبار. لتشغيلضغط ا زيتجاو  يال جي مل، اهرت بيا ات يف عموت  ضغط االختبار والضغط الع مل إذا )ي( 
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P200  هابع التعبئةتوجيه() P200 
 : الغازات المضغوطة1الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
 

أنابيب
 

أو 
 عية

ضغط
حزم أسطوانات 

 
حاويات غازات متعددة العناصر

 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

 

األحكام الخاصة المتعلقةبالتعبئة
 

2-2 هواء، مضغوط 1002    X X X X X 10    
2-2 يرغوم، مضغوط 1006    X X X X X 10    
3-2 يول ياسيد الكربوم، مضغوط 1016  2-1 760 3 X X X X X 5   u 
3-2 غاز الفحم، مضغوط 1023  2-1  X X X X X 5    

3-2 فلور، مضغوط 1045  5-1 
8 

185 X   X  5 200 30 a, k 

n, o 
2-2 هليوم، مضغوط 1046    X X X X X 10    
1-2 هيدروبخت، مضغوط 1049    X X X X X 10   d 
2-2 ْاريبتوم، مضغوط 1056    X X X X X 10    
2-2  يوم، مضغوط 1065    X X X X X 10    
2-2  رتوبخت، مضغوط 1066    X X X X X 10    
3-2 النفط، مضغوطغاز  1071  2-1  X X X X X 5    
2-2 ياسجخت، مضغوط 1072  5-1  X X X X X 10   s 
رابع فوسفات سداسي يثيل وغاز  1612

 مضغوط، خملوط
2-3    X X X X X 5   z 

3-2 ياسيد النرتيك، مضغوط 1660  5-1 
8 

115 X   X  5 225 33 k o 

 غاز مضغوط، مسي، هلوب، 1953
   م ا

2-3  2-1 ≥ 000 5 X X X X X 5   z 

1-2 يغاز مضغوط، هلوب،   م  1954    X X X X X 10   z 
3-2 يغاز مضغوط، مسي،   م  1955   ≥ 000 5 X X X X X 5   z 
2-2 يغاز مضغوط،   م  1956    X X X X X 10   z 
1-2 تيوهريوم، مضغوط 1957    X X X X X 10   d 
اربو ية هيدرو خملوط غازات  1964

 ي  م  مضغوطة،
2-1    X X X X X 10   z 

غاز طبيعي  يو ميثام، مضغوط 1971
 مضغوط عايل احملتوى م  امليثام

2-1    X X X X X 10    

 ثلثي ضغط االختبار. التشغيل ضغط زيتجاو  يال جي ، التشغيل هرت بيا ات يف عموت  ضغط االختبار وضغط مل إذا )ي( 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المضغوطة1الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
 

أنابيب
 

أو 
 عية

ضغط
حزم أسطوانات 

 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

هيدروبخت وخملوط ميثام،  2034
 مضغوط 

2-1   X X X X X 10   d 

2190 
 1-5 3-2 ثاين فلوريد األاسجخت، مضغوط

8 
2-6 X   X  5 200 30 a, k 

n, o 
 X X X X X 10   z  1-5 2-2  . م. ي.غاز مضغوط، مؤاسد،  3156

غاز مضغوط، مسي، مؤاسد،  3303
 م. ي.  .

2-3 5-1 ≥000 5 X X X X X 5   z 

غاز مضغوط، مسي، ياال،  3304
 م. ي.  .

2-3 8 ≥000 5 X X X X X 5   z 

غاز مضغوط، مسي، هلوب،  3305
 ي. .م .ياال،  

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

غاز مضغوط، مسي، مؤاسد،  3306
 ي. .م .ياال،  

2-3 5-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

 ثلثي ضغط االختبار. لتشغيلضغط ا زيتجاو  يال جي مل، اهرت بيا ات يف عموت  ضغط االختبار والضغط الع مل إذا )ي( 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X   X  10 60   1-2 يستيلخت، مذاب 1001
52 

 c, p 

 X X X X X 5 33 0٫53 b 4 000 8 3-2 مائي ال  شاتر 1005
 X X X X X 5 225 387 8 3-2 ثالثي فلوريد البوروم 1008

300 
0٫715 
0٫86 

a 
 

 غرررراز هديررررد)برومررررو ثالثرررري فلوروميثررررام  1009
R 13B1) 

2-2   X X X X X 10 42 
120 
250 

1٫13 
1٫44 
1٫60 

 
 
 

 - 2، 1بوهاتايينررررررررررررررررررررررات، مثبترررررررررررررررررررررررة ) 1010
 بوهاتاي ( يو

2-1   X X X X X 10 10 0٫59  

بوهاتاي (  -3، 1بوهاتايينات، مثبتة ) 1010
 يو

2-1   X X X X X 10 10 0٫55  

اربو ات، هيرررردرو خمررراليط بوهاتايينرررات و  1010
يف املائرررة  40مثبترررة، حتترررو  ياثرررر مررر  

 بوهاتايينات

2-1   X X X X X 10   z v 

 X X X X X 10 10 0٫52 v   1-2 بوهام 1011
 X X X X X 10 10 0٫50 z   1-2 )خماليط البوهيلينات( يو بوهيلخت 1012
  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 بوهيلخت( يو - 1) بوهيلخت 1012
  X X X X X 10 10 0٫55   1-2 بوهيلخت( يو -2-بوهيلخت )سيس  1012
  X X X X X 10 10 0٫54   1-2 بوهيلخت(  -2-بوهيلخت )هرا س  1012
 X X X X X 10 190   2-2 ثاين ياسيد اربوم 1013

250 
0٫68 
0٫76 

 

 1-5 3-2 الور 1017
8 

293 X X X X X 5 22 1٫25 a 

 غررراز هديررررد)الرررورو ثنرررائي فلوروميثرررام  1018
R 22) 

2-2   X X X X X 10 27 1٫03  

 غرراز هديررد)الررورو  اسرري فلوروإيثررام  1020
R 115) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫05  
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

اعي بررررررررررررررر  -2، 2، 2، 1-الرررررررررررررورو  -1 1021
 (R 124 غاز هديد)فلوروإيثام 

2-2   X X X X X 10 11 1٫20  

غراز هديررد ) الرورو ثالثرري فلرورو ميثررام 1022
(R 13 

2-2   X X X X X 10 100 
120 
190 
250 

0٫83 
0٫90 
1٫04 
1٫11 

 

 X X X X X 5 100 0٫70 u 350 1-2 3-2 سيا وبخت 1026
  X X X X X 10 18 0٫55   1-2 (سيكلوبروبام)بروبام حلقي  1027
غرررراز )ثنرررائي الررررورو ثنررررائي فلوروميثررررام  1028

 (R 12 هديد
2-2   X X X X X 10 16 1٫15  

 غرررراز هديررررد)ثنررررائي الررررورو فلوروميثررررام  1029
R 21) 

2-2   X X X X X 10 10 1٫23  

 غرررراز هديررررد)ثنررررائي فلوروايثررررام  -1،1 1030
R 152a) 

2-1    X X X X X 10 16 0٫79  

 X X X X X 10 10 0٫59 b   1-2 مائي ال يمخت ثنائي مثيل، 1032
  X X X X X 10 18 0٫58   1-2 اث  ثنائي مثيل 1033
 X X X X X 10 95   1-2 إيثام 1035

120 
300 

0٫25 
0٫30 
0٫40 

 

 X X X X X 10 10 0٫61 b   1-2 يمخت يثيل 1036
 X X X X X 10 10 0٫80 a, ra   1-2 الوريد يثيل 1037
  X X X X X 10 10 0٫64   1-2 يث  مثيل يثيل 1039
 ياسررررررريد يثيلرررررررخت مرررررررع  رتوبرررررررخت حررررررر  1040

( بار 10)ميغاباسكال  1لي اضغط  
 س˚50 عند

2-3 2-1 900 2 X X X X X 5 15 0٫78 L 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X   X  10 60   1-2 يستيلخت، مذاب 1001
52 

 c, p 

 X X X X X 5 33 0٫53 b 4 000 8 3-2 مائي ال  شاتر 1005
 X X X X X 5 225 387 8 3-2 ثالثي فلوريد البوروم 1008

300 
0٫715 
0٫86 

a 
 

 غرررراز هديررررد)برومررررو ثالثرررري فلوروميثررررام  1009
R 13B1) 

2-2   X X X X X 10 42 
120 
250 

1٫13 
1٫44 
1٫60 

 
 
 

 - 2، 1بوهاتايينررررررررررررررررررررررات، مثبترررررررررررررررررررررررة ) 1010
 بوهاتاي ( يو

2-1   X X X X X 10 10 0٫59  

بوهاتاي (  -3، 1بوهاتايينات، مثبتة ) 1010
 يو

2-1   X X X X X 10 10 0٫55  

اربو ات، هيرررردرو خمررراليط بوهاتايينرررات و  1010
يف املائرررة  40مثبترررة، حتترررو  ياثرررر مررر  

 بوهاتايينات

2-1   X X X X X 10   z v 

 X X X X X 10 10 0٫52 v   1-2 بوهام 1011
 X X X X X 10 10 0٫50 z   1-2 )خماليط البوهيلينات( يو بوهيلخت 1012
  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 بوهيلخت( يو - 1) بوهيلخت 1012
  X X X X X 10 10 0٫55   1-2 بوهيلخت( يو -2-بوهيلخت )سيس  1012
  X X X X X 10 10 0٫54   1-2 بوهيلخت(  -2-بوهيلخت )هرا س  1012
 X X X X X 10 190   2-2 ثاين ياسيد اربوم 1013

250 
0٫68 
0٫76 

 

 1-5 3-2 الور 1017
8 

293 X X X X X 5 22 1٫25 a 

 غررراز هديررررد)الرررورو ثنرررائي فلوروميثرررام  1018
R 22) 

2-2   X X X X X 10 27 1٫03  

 غرراز هديررد)الررورو  اسرري فلوروإيثررام  1020
R 115) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫05  
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

اعي بررررررررررررررر  -2، 2، 2، 1-الرررررررررررررورو  -1 1021
 (R 124 غاز هديد)فلوروإيثام 

2-2   X X X X X 10 11 1٫20  

غراز هديررد ) الرورو ثالثرري فلرورو ميثررام 1022
(R 13 

2-2   X X X X X 10 100 
120 
190 
250 

0٫83 
0٫90 
1٫04 
1٫11 

 

 X X X X X 5 100 0٫70 u 350 1-2 3-2 سيا وبخت 1026
  X X X X X 10 18 0٫55   1-2 (سيكلوبروبام)بروبام حلقي  1027
غرررراز )ثنرررائي الررررورو ثنررررائي فلوروميثررررام  1028

 (R 12 هديد
2-2   X X X X X 10 16 1٫15  

 غرررراز هديررررد)ثنررررائي الررررورو فلوروميثررررام  1029
R 21) 

2-2   X X X X X 10 10 1٫23  

 غرررراز هديررررد)ثنررررائي فلوروايثررررام  -1،1 1030
R 152a) 

2-1    X X X X X 10 16 0٫79  

 X X X X X 10 10 0٫59 b   1-2 مائي ال يمخت ثنائي مثيل، 1032
  X X X X X 10 18 0٫58   1-2 اث  ثنائي مثيل 1033
 X X X X X 10 95   1-2 إيثام 1035

120 
300 

0٫25 
0٫30 
0٫40 

 

 X X X X X 10 10 0٫61 b   1-2 يمخت يثيل 1036
 X X X X X 10 10 0٫80 a, ra   1-2 الوريد يثيل 1037
  X X X X X 10 10 0٫64   1-2 يث  مثيل يثيل 1039
 ياسررررررريد يثيلرررررررخت مرررررررع  رتوبرررررررخت حررررررر  1040

( بار 10)ميغاباسكال  1لي اضغط  
 س˚50 عند

2-3 2-1 900 2 X X X X X 5 15 0٫78 L 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

ياسررررررررررريد األثيلرررررررررررخت وثررررررررررراين ياسررررررررررريد  1041
ياسرريد  علررى الكربرروم، خملرروط حيتررو 

 يف املائرررة 9زيرررد علرررى هاألثيلرررخت بنسررربة 
 يف املائة 87هتجاوز  وال

2-1   X X X X X 10 190 
250 

0٫66 
0٫75 

 
 

 X  X X  5   b, z   2-2 مسات  شاتر  حملول، ب   شاتر حر 1043
 X X X X X 5 60 1٫51 a, d 2 860 8 3-2 مائي ال بروميد اهليدروبخت، 1048
 X X X X X 5 100 2 810 8 3-2 مائي ال الوريد اهليدروبخت، 1050

120 
150 
200 

0٫30 
0٫56 
0٫67 
0٫74 

a, d 
a, d 
a, d 
a, d 

 X X X X X 5 48 0٫67 d, u 712 1-2 3-2 اديتيد اهليدروبخت 1053
  X X X X X 10 10 0٫52   1-2 ييسو بوهيلخت 1055
غازات مسيلة غ  هلوبة مضراف إليارا  1058

 ثرررررررررراين ياسرررررررررريد اربرررررررررروم يو  رتوبررررررررررخت
 هواء يو

2-2   X X X X X 10   

يسرررررررتيلخت وبروبررررررراتايخت، خملررررررروط  مثيرررررررل 1060
  يو مثب 

2-1   X X X X X 10   c z 

يسرررررررتيلخت وبروبررررررراتايخت، خملررررررروط  مثيرررررررل 
إىل يف املائررة  1)بروبرراتايخت مررع  مثبرر 

  يستلخت( لمثي يف املائة 4

2-1   X X X X X 10 22 0٫52 c 

 X X X X X 10 13 0٫58 b   1-2 مائي ال يمخت مثيل، 1061
 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2  بروميد مثيل 1062
 2-1   X X X X X 10 17 0٫81 a (R 40 غاز هديد)الوريد مثيل  1063
 X X X X X 5 10 0٫78 d, u 1 350 1-2 3-2 مرابتام مثيل 1064
 رابرررررررررررررع ياسررررررررررررريد ثنرررررررررررررائي النرتوبرررررررررررررخت 1067

 )ثاين ياسيد النرتوبخت(
2-3 5-1 

8 
115 X  X X  5 10 1٫30 k 

 X   X  5 13 1٫10 k 35 8 3-2 الوريد  رتوسيل 1069
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X X X X X 10 180  1-5 2-2  ياسيد  رتوز 1070
225 
250 

0٫68 
0٫74 
0٫75 

 

 X X X X X 10   v, z   1-2 ة، مسيةلات  فطغاز  1075
 X  X X  5 20 1٫23 a k 5 8 3-2 فوسجخت 1076
  X X X X X 10 27 0٫43   1-2 بروبيلخت 1077
 X X X X X 10   z   2-2 غاز هديد،  . م. ي. 1078
  X X X X X 5 12 1٫23 2 520 8 3-2 الكدي  دثاين ياسي 1079
 X X X X X 10 70   2-2 الكدي ساتس فلوريد  1080

140 
160 

1٫06 
1٫34 
1٫38 

 
 

 X X X X X 10 200  m, o   1-2 رباعي فلورو يثيلخت، مثب  1081
غرراز مثبر  )ثالثري فلوروالرورو يثيلررخت،  1082

 (R 1113 هديد
2-3 2-1 000 2 X X X X X 5 19 1٫13 u 

 X X X X X 10 10 0٫56 b   1-2 مائي ال يمخت ثالثي مثيل، 1083
 X X X X X 10 10 1٫37 a   1-2 مثب بروميد الفاينيل،  1085
 X X X X X 10 12 0٫81 a   1-2 الوريد الفاينيل، مثب  1086
  X X X X X 10 10 0٫67   1-2  ث  مثيل الفاينيل، مثبي 1087
 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 الوروبيكري  وبروميد املثيل، خملوط 1581
 X X X X X 5 17 0٫81 a   3-2 لوروبيكري  والوريد املثيل، خملوط 1582
 X   X  5 20 1٫03 k 80 8 3-2 الوريد سيا وبخت، مثب  1589
 X X X X X 5 10 1٫19 a 2 541 8 3-2 ثالغ الوريد البوروم 1741
 1-5 3-2 ثالغ فلوريد الكلور 1749

8 
299 X X X X X 5 30 1٫40 a 

 غررررراز هديرررررد)سداسررررري فلررررروروالدوبيلخت  1858
R 1216) 

2-2   X X X X X 10 22 1٫11  

 X X X X X 5 200 450 8 3-2 رابع فلوريد السليكوم 1859
300 

0٫74 
1٫10 

a 

 X X X X X 10 250 0٫64 A   1-2 فلوريد الفاينيل، مثب  1860
 X   X  5 250 0٫07 d, k, o 80 1-2 3-2 تيبورام 1911

 الصفحة التالية هابع على
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

ياسررررررررررريد األثيلرررررررررررخت وثررررررررررراين ياسررررررررررريد  1041
ياسرريد  علررى الكربرروم، خملرروط حيتررو 

 يف املائرررة 9زيرررد علرررى هاألثيلرررخت بنسررربة 
 يف املائة 87هتجاوز  وال

2-1   X X X X X 10 190 
250 

0٫66 
0٫75 

 
 

 X  X X  5   b, z   2-2 مسات  شاتر  حملول، ب   شاتر حر 1043
 X X X X X 5 60 1٫51 a, d 2 860 8 3-2 مائي ال بروميد اهليدروبخت، 1048
 X X X X X 5 100 2 810 8 3-2 مائي ال الوريد اهليدروبخت، 1050

120 
150 
200 

0٫30 
0٫56 
0٫67 
0٫74 

a, d 
a, d 
a, d 
a, d 

 X X X X X 5 48 0٫67 d, u 712 1-2 3-2 اديتيد اهليدروبخت 1053
  X X X X X 10 10 0٫52   1-2 ييسو بوهيلخت 1055
غازات مسيلة غ  هلوبة مضراف إليارا  1058

 ثرررررررررراين ياسرررررررررريد اربرررررررررروم يو  رتوبررررررررررخت
 هواء يو

2-2   X X X X X 10   

يسرررررررتيلخت وبروبررررررراتايخت، خملررررررروط  مثيرررررررل 1060
  يو مثب 

2-1   X X X X X 10   c z 

يسرررررررتيلخت وبروبررررررراتايخت، خملررررررروط  مثيرررررررل 
إىل يف املائررة  1)بروبرراتايخت مررع  مثبرر 

  يستلخت( لمثي يف املائة 4

2-1   X X X X X 10 22 0٫52 c 

 X X X X X 10 13 0٫58 b   1-2 مائي ال يمخت مثيل، 1061
 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2  بروميد مثيل 1062
 2-1   X X X X X 10 17 0٫81 a (R 40 غاز هديد)الوريد مثيل  1063
 X X X X X 5 10 0٫78 d, u 1 350 1-2 3-2 مرابتام مثيل 1064
 رابرررررررررررررع ياسررررررررررررريد ثنرررررررررررررائي النرتوبرررررررررررررخت 1067

 )ثاين ياسيد النرتوبخت(
2-3 5-1 

8 
115 X  X X  5 10 1٫30 k 

 X   X  5 13 1٫10 k 35 8 3-2 الوريد  رتوسيل 1069
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 والوصفاالسم  المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة 
العناصر

 
مدة االختبار بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X X X X X 10 180  1-5 2-2  ياسيد  رتوز 1070
225 
250 

0٫68 
0٫74 
0٫75 

 

 X X X X X 10   v, z   1-2 ة، مسيةلات  فطغاز  1075
 X  X X  5 20 1٫23 a k 5 8 3-2 فوسجخت 1076
  X X X X X 10 27 0٫43   1-2 بروبيلخت 1077
 X X X X X 10   z   2-2 غاز هديد،  . م. ي. 1078
  X X X X X 5 12 1٫23 2 520 8 3-2 الكدي  دثاين ياسي 1079
 X X X X X 10 70   2-2 الكدي ساتس فلوريد  1080

140 
160 

1٫06 
1٫34 
1٫38 

 
 

 X X X X X 10 200  m, o   1-2 رباعي فلورو يثيلخت، مثب  1081
غرراز مثبر  )ثالثري فلوروالرورو يثيلررخت،  1082

 (R 1113 هديد
2-3 2-1 000 2 X X X X X 5 19 1٫13 u 

 X X X X X 10 10 0٫56 b   1-2 مائي ال يمخت ثالثي مثيل، 1083
 X X X X X 10 10 1٫37 a   1-2 مثب بروميد الفاينيل،  1085
 X X X X X 10 12 0٫81 a   1-2 الوريد الفاينيل، مثب  1086
  X X X X X 10 10 0٫67   1-2  ث  مثيل الفاينيل، مثبي 1087
 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 الوروبيكري  وبروميد املثيل، خملوط 1581
 X X X X X 5 17 0٫81 a   3-2 لوروبيكري  والوريد املثيل، خملوط 1582
 X   X  5 20 1٫03 k 80 8 3-2 الوريد سيا وبخت، مثب  1589
 X X X X X 5 10 1٫19 a 2 541 8 3-2 ثالغ الوريد البوروم 1741
 1-5 3-2 ثالغ فلوريد الكلور 1749

8 
299 X X X X X 5 30 1٫40 a 

 غررررراز هديرررررد)سداسررررري فلررررروروالدوبيلخت  1858
R 1216) 

2-2   X X X X X 10 22 1٫11  

 X X X X X 5 200 450 8 3-2 رابع فلوريد السليكوم 1859
300 

0٫74 
1٫10 

a 

 X X X X X 10 250 0٫64 A   1-2 فلوريد الفاينيل، مثب  1860
 X   X  5 250 0٫07 d, k, o 80 1-2 3-2 تيبورام 1911
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X X X X X 10 17 0٫81 a   1-2 الوريد املثيل والوريد املثيلخت، خملوط 1912
ياسررررريد يثيلرررررخت وثررررراين ياسررررريد اربررررروم،  1952

هزيررد فيرر   سرربة ياسرريد يثيلررخت  ال خملرروط
 يف املائة 9على 

2-2   X X X X X 10 190 

250 

0٫66 

0٫75 

 

 -2 ،2 ،1 ،1-ثنرررائي الرررورو  -2، 1 1958
 (R 114 غاز هديد)يثام إرباعي فلورو 

2-2   X X X X X 10 10 1٫30  

ثنررائي فلررورو يثيلررخت )غرراز هديررد  -1، 1 1959
(R 1132a 

2-1   X X X X X 10 250 0٫77  

 X X X X X 10 225   1-2 يثيلخت 1962

300 

0٫34 

0٫38 

 

 
اربرررررروين خملرررررروط، مسرررررريةل،   هيرررررردروغرررررراز  1965

 .يم.   .
2-1   X X X X X 10   v, z 

 X X X X X 5   z   3-2   م ي مبيد غاز  للحشرات، مسي، 1967
 X X X X X 10   z   2-2   م ي مبيد غاز  للحشرات، 1968
 X X X X X 10 10 0٫49 v   1-2 ييسوبوهام 1969
الررررررررررورو ثنررررررررررائي فلوروميثررررررررررام، والررررررررررورو  1973

 اسررررري فلوروإيثرررررام، خملررررروط ذو تربرررررة 
غليررام ثابتررة هبلررغ فيرر   سرربة الررورو ثنررائي 

 غراز هديرد) يف املائرة 49فلوروميثام  و 
R 502) 

2-2   X X X X X 10 31 1٫01  

غررررراز )الررررورو ثنرررررائي فلوروبرومررررو ميثرررررام  1974
 (R 12B1 هديد

2-2   X X X X X 10 10 1٫61  

ياسرررررررررررررريد النرتيررررررررررررررك ورابررررررررررررررع ياسرررررررررررررريد  1975
النرتوبررررررررخت، خملرررررررروط )خملرررررررروط ياسرررررررريد 

 النرتيك وثاين ياسيد  رتوبخت(

2-3 5-1 

8 

115 X  X X  5   k, z 

م حلقرررررري )غرررررراز هديررررررد مثرررررراين فلوروبوهررررررا 1976
RC 318) 

2-2   X X X X X 10 11 1٫32  

 X X X X X 10 23 0٫43 v   1-2 بروبام 1978
 R 14 2-2   X X X X X 10 200)رباعي فلورو ميثام )غاز هديد  1982

300 
0٫71 
0٫90 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

ثالثرررررررررررررررررررررررررري  -2،2،2-الررررررررررررررررررررررررررورو   -1 1983
 (R 133a غاز هديد)فلوروإيثام 

2-2   X X X X X 10 10 1٫18  

 ثالثررررررررررري فلرررررررررررورو ميثرررررررررررام )غررررررررررراز هديرررررررررررد 1984
R 23) 

2-2   X X X X X 10 190 
250 

0.88 
0٫96 

 

ثالثررررررررري فلوروإيثرررررررررام )غررررررررراز  -1، 1، 1 2035
 R 143a)هديد 

2-1   X X X X X 10 35 0٫73  

  X X X X X 10 130 1٫28   2-2 زينوم 2036
  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ثنائي مثيل بروبام -2، 2 2044
حملررررول  شرررراتر، اثافررررة  سرررربية يقررررل مرررر   2073

 يف املاء  س°15 عند 0.880
2-2            

ولكررر  يقرررل  يف املائرررة 35مرررع ياثرررر مررر   
  شاتر يف املائة 40م  

   X X X X X 5 10 0٫80 b 

ولكررر  يقرررل  يف املائرررة 40مرررع ياثرررر مررر   
  شاتر يف املائة 50م  

   X X X X X 5 12 0٫77 b 

 X   X  5 42 1٫10 d, k 20 1-2 3-2 يرسخت 2188
 1-2 3-2 ثنائي الورو إيثام 2189

8 
314 X X X X X 5 10 

1٫08 
0٫90 
200 

a 

 X X X X X 5 50 1٫10 u 3020  3-2 فلوريد السلفوريل 2191
 X X X X X 5 250 0٫064 d, q, r 620 1-2 3-2 برمام 2192
سداسرررررررري فلررررررررورو إيثررررررررام )غرررررررراز هديررررررررد  2193

R 116) 
2-2   X X X X X 10 200 1٫13  

 X   X  5 36 1٫46 k 50 8 3-2 ساتس فلوريد السلينيوم 2194
 X   X  5 20 1٫00 K 25 8 3-2 ساتس فلوريد التلوريوم 2195
 X   X  5 10 3٫08 a, k 160 8 3-2 ساتس فلوريد التنغسنت 2196
 X X X X X 5 23 2٫25 a, d 2860 8 3-2 مائي ال يوتيد اهليدروبخت، 2197
 X   X  5 200 190 8 3-2 خامس فلوريد الفسفور 2198

300 
0٫90 
1٫25 

k 
k 

 X   X  5 225 20 1-2 3-2 فوسفخت 2199
250 

0٫30 
0٫45 

d, k, q 
d, k, q 

  X X X X X 10 22 0٫50   1-2 بروباتايخت، مثب  2200
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X X X X X 10 17 0٫81 a   1-2 الوريد املثيل والوريد املثيلخت، خملوط 1912
ياسررررريد يثيلرررررخت وثررررراين ياسررررريد اربررررروم،  1952

هزيررد فيرر   سرربة ياسرريد يثيلررخت  ال خملرروط
 يف املائة 9على 

2-2   X X X X X 10 190 

250 

0٫66 

0٫75 

 

 -2 ،2 ،1 ،1-ثنرررائي الرررورو  -2، 1 1958
 (R 114 غاز هديد)يثام إرباعي فلورو 

2-2   X X X X X 10 10 1٫30  

ثنررائي فلررورو يثيلررخت )غرراز هديررد  -1، 1 1959
(R 1132a 

2-1   X X X X X 10 250 0٫77  

 X X X X X 10 225   1-2 يثيلخت 1962

300 

0٫34 

0٫38 

 

 
اربرررررروين خملرررررروط، مسرررررريةل،   هيرررررردروغرررررراز  1965

 .يم.   .
2-1   X X X X X 10   v, z 

 X X X X X 5   z   3-2   م ي مبيد غاز  للحشرات، مسي، 1967
 X X X X X 10   z   2-2   م ي مبيد غاز  للحشرات، 1968
 X X X X X 10 10 0٫49 v   1-2 ييسوبوهام 1969
الررررررررررورو ثنررررررررررائي فلوروميثررررررررررام، والررررررررررورو  1973

 اسررررري فلوروإيثرررررام، خملررررروط ذو تربرررررة 
غليررام ثابتررة هبلررغ فيرر   سرربة الررورو ثنررائي 

 غراز هديرد) يف املائرة 49فلوروميثام  و 
R 502) 

2-2   X X X X X 10 31 1٫01  

غررررراز )الررررورو ثنرررررائي فلوروبرومررررو ميثرررررام  1974
 (R 12B1 هديد

2-2   X X X X X 10 10 1٫61  

ياسرررررررررررررريد النرتيررررررررررررررك ورابررررررررررررررع ياسرررررررررررررريد  1975
النرتوبررررررررخت، خملرررررررروط )خملرررررررروط ياسرررررررريد 

 النرتيك وثاين ياسيد  رتوبخت(

2-3 5-1 

8 

115 X  X X  5   k, z 

م حلقرررررري )غرررررراز هديررررررد مثرررررراين فلوروبوهررررررا 1976
RC 318) 

2-2   X X X X X 10 11 1٫32  

 X X X X X 10 23 0٫43 v   1-2 بروبام 1978
 R 14 2-2   X X X X X 10 200)رباعي فلورو ميثام )غاز هديد  1982

300 
0٫71 
0٫90 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
لتركيز القاتل مل/م  ا
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

ثالثرررررررررررررررررررررررررري  -2،2،2-الررررررررررررررررررررررررررورو   -1 1983
 (R 133a غاز هديد)فلوروإيثام 

2-2   X X X X X 10 10 1٫18  

 ثالثررررررررررري فلرررررررررررورو ميثرررررررررررام )غررررررررررراز هديرررررررررررد 1984
R 23) 

2-2   X X X X X 10 190 
250 

0.88 
0٫96 

 

ثالثررررررررري فلوروإيثرررررررررام )غررررررررراز  -1، 1، 1 2035
 R 143a)هديد 

2-1   X X X X X 10 35 0٫73  

  X X X X X 10 130 1٫28   2-2 زينوم 2036
  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ثنائي مثيل بروبام -2، 2 2044
حملررررول  شرررراتر، اثافررررة  سرررربية يقررررل مرررر   2073

 يف املاء  س°15 عند 0.880
2-2            

ولكررر  يقرررل  يف املائرررة 35مرررع ياثرررر مررر   
  شاتر يف املائة 40م  

   X X X X X 5 10 0٫80 b 

ولكررر  يقرررل  يف املائرررة 40مرررع ياثرررر مررر   
  شاتر يف املائة 50م  

   X X X X X 5 12 0٫77 b 

 X   X  5 42 1٫10 d, k 20 1-2 3-2 يرسخت 2188
 1-2 3-2 ثنائي الورو إيثام 2189

8 
314 X X X X X 5 10 

1٫08 
0٫90 
200 

a 

 X X X X X 5 50 1٫10 u 3020  3-2 فلوريد السلفوريل 2191
 X X X X X 5 250 0٫064 d, q, r 620 1-2 3-2 برمام 2192
سداسرررررررري فلررررررررورو إيثررررررررام )غرررررررراز هديررررررررد  2193

R 116) 
2-2   X X X X X 10 200 1٫13  

 X   X  5 36 1٫46 k 50 8 3-2 ساتس فلوريد السلينيوم 2194
 X   X  5 20 1٫00 K 25 8 3-2 ساتس فلوريد التلوريوم 2195
 X   X  5 10 3٫08 a, k 160 8 3-2 ساتس فلوريد التنغسنت 2196
 X X X X X 5 23 2٫25 a, d 2860 8 3-2 مائي ال يوتيد اهليدروبخت، 2197
 X   X  5 200 190 8 3-2 خامس فلوريد الفسفور 2198

300 
0٫90 
1٫25 

k 
k 

 X   X  5 225 20 1-2 3-2 فوسفخت 2199
250 

0٫30 
0٫45 

d, k, q 
d, k, q 

  X X X X X 10 22 0٫50   1-2 بروباتايخت، مثب  2200
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
لتركيز القاتل مل/م  ا
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X   X  5 31 1٫60 k 2 1-2 3-2 مائي ال سيلينيد اهليدروبخت، 2202
 X X X X X 10 225   1-2 سيالم 2203

250 
0٫32 
0٫36 

q 
q 

 X X X X X 5 30 0٫87 u 1 700 1-2 3-2 اديتيد الكربو يل 2204
 X X X X X 5 200 360 8 3-2 فلوريد الكربو يل 2417

300 
0٫47 
0٫70 

 
 

 X   X  5 30 0٫91 a, k 40 8 3-2 رابع فلوريد الكدي  2418
  X X X X X 10 10 1٫19   1-2 برومو ثالثي فلورو يثيلخت 2419
  X X X X X 5 22 1٫08 470 8 3-2 سداسي فلورويسيتوم 2420
 1-5 3-2 ثالغ ياسيد النرتوبخت 2421

8 
57 X   X  5   k 

)غرررررررراز هديررررررررد  2-مثرررررررراين فلررررررررورو برررررررروهخت 2422
(R 1318 

2-2   X X X X X 10 12 1٫34  

  غرررررررررررررررررررررراز هديررررررررررررررررررررررد) مثرررررررررررررررررررررراين فلررررررررررررررررررررررورو 2424
R 218) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫04  

  X X X X X 10 200 0٫50  1-5 2-2 فلوريد النرتوبختثالغ  2451
 X X X X X 10 10 0٫57 C   1-2 يثيل يستيلخت، مثب  2452
  2-1   X X X X X 10 30 0٫57 (R 161فلوريد األثيل )غاز هديد  2453
  2-1   X X X X X 10 300 0٫63 (R 41فلوريد املثيل )غاز هديد  2454
            2-2  رتي  املثيل 2455
 ثنررررررائي فلوروايثررررررام -1،1-الرررررورو   -1 2517

 (R 142b غاز هديد)
2-1   X X X X X 10 10 0٫99  

 1-2 3-2 مثيل الوروسيالم 2534
8 600 X X X X X 5   Z 

 1-5 3-2 خامس فلوريد الكلور 2548
8 122 X   X  5 13 1٫49 a, k 

 
   هابع على الصفحة التالية
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P200  هابع( التعبئةتوجيه( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة 
الملء

 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

الورو ثالثي فلرورو ميثرام وثالثري فلرورو  2599
هنفصرررررررررل مكو اهررررررررر   ال ميثرررررررررام، خملررررررررروط

بالتقط ،  سبة الرورو ثالثري فلوروميثرام 
 يف املائرررررررة  )غررررررراز هديرررررررد 60فيررررررر   رررررررو 

R 503) 

2-2   X X X X X 10 31 
42 
100 

0٫12 
0٫17 
0٫64 

 

  X X X X X 10 10 0٫63   1-2 )سيكلوبوهام(بوهام حلقي  2601

ثنرررررائي الوروثنرررررائي فلوروميثرررررام، وثنرررررائي  2602
هنفصرررل مكو اهررر   ال يثرررام، خملررروطإفلورو 

برررالتقط ، هبلرررغ فيررر   سررربة ثنرررائي الررررورو 
غاز ) يف املائة 74ثنائي فلوروميثام  و 

 (R 500 هديد

2-2   X X X X X 10 22 1٫01  

 ٫49 k, r X   X  5 200 20 1-2 3-2 ستيبخت 2676

 1-5 3-2 الوريد الدوم 2901
8 

290 X X X X X 5 10 1٫50 A 

 X  X X  5 17 1٫17 K 10 8 3-2 الوريد ثالثي فلورويستيل 3057

ثنررائي الررورو ثنررائي فلوروميثررام وياسرريد  3070
هتجرررراوز فيرررر   سرررربة  ال األثيلررررخت، خملرررروط
 يف املائة 12.5ياسيد األثيلخت 

2-2   X X X X X 10 18 1٫09  

 X X X X X 5 33 1٫21 U 770 1-5 3-2 فلوريد فوق الوريل 3083

  X X X X X 10 20 0٫75   1-2 فوق فلورو )إث  مثيل فاينيل( 3153

  X X X X X 10 10 0٫98   1-2 فوق فلورو )إث  يثيل فاينيل( 3154

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 ي. .م .غاز مسيل، مؤاسد،   3157
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
بالسنوات

 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

 X   X  5 31 1٫60 k 2 1-2 3-2 مائي ال سيلينيد اهليدروبخت، 2202
 X X X X X 10 225   1-2 سيالم 2203

250 
0٫32 
0٫36 

q 
q 

 X X X X X 5 30 0٫87 u 1 700 1-2 3-2 اديتيد الكربو يل 2204
 X X X X X 5 200 360 8 3-2 فلوريد الكربو يل 2417

300 
0٫47 
0٫70 

 
 

 X   X  5 30 0٫91 a, k 40 8 3-2 رابع فلوريد الكدي  2418
  X X X X X 10 10 1٫19   1-2 برومو ثالثي فلورو يثيلخت 2419
  X X X X X 5 22 1٫08 470 8 3-2 سداسي فلورويسيتوم 2420
 1-5 3-2 ثالغ ياسيد النرتوبخت 2421

8 
57 X   X  5   k 

)غرررررررراز هديررررررررد  2-مثرررررررراين فلررررررررورو برررررررروهخت 2422
(R 1318 

2-2   X X X X X 10 12 1٫34  

  غرررررررررررررررررررررراز هديررررررررررررررررررررررد) مثرررررررررررررررررررررراين فلررررررررررررررررررررررورو 2424
R 218) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫04  

  X X X X X 10 200 0٫50  1-5 2-2 فلوريد النرتوبختثالغ  2451
 X X X X X 10 10 0٫57 C   1-2 يثيل يستيلخت، مثب  2452
  2-1   X X X X X 10 30 0٫57 (R 161فلوريد األثيل )غاز هديد  2453
  2-1   X X X X X 10 300 0٫63 (R 41فلوريد املثيل )غاز هديد  2454
            2-2  رتي  املثيل 2455
 ثنررررررائي فلوروايثررررررام -1،1-الرررررورو   -1 2517

 (R 142b غاز هديد)
2-1   X X X X X 10 10 0٫99  

 1-2 3-2 مثيل الوروسيالم 2534
8 600 X X X X X 5   Z 

 1-5 3-2 خامس فلوريد الكلور 2548
8 122 X   X  5 13 1٫49 a, k 

 
   هابع على الصفحة التالية
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P200  هابع( التعبئةتوجيه( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة 
الملء

 

األحكام الخاصة المتعلقة 
بالتعبئة

 

الورو ثالثي فلرورو ميثرام وثالثري فلرورو  2599
هنفصرررررررررل مكو اهررررررررر   ال ميثرررررررررام، خملررررررررروط

بالتقط ،  سبة الرورو ثالثري فلوروميثرام 
 يف املائرررررررة  )غررررررراز هديرررررررد 60فيررررررر   رررررررو 

R 503) 

2-2   X X X X X 10 31 
42 
100 

0٫12 
0٫17 
0٫64 

 

  X X X X X 10 10 0٫63   1-2 )سيكلوبوهام(بوهام حلقي  2601

ثنرررررائي الوروثنرررررائي فلوروميثرررررام، وثنرررررائي  2602
هنفصرررل مكو اهررر   ال يثرررام، خملررروطإفلورو 

برررالتقط ، هبلرررغ فيررر   سررربة ثنرررائي الررررورو 
غاز ) يف املائة 74ثنائي فلوروميثام  و 

 (R 500 هديد

2-2   X X X X X 10 22 1٫01  

 ٫49 k, r X   X  5 200 20 1-2 3-2 ستيبخت 2676

 1-5 3-2 الوريد الدوم 2901
8 

290 X X X X X 5 10 1٫50 A 

 X  X X  5 17 1٫17 K 10 8 3-2 الوريد ثالثي فلورويستيل 3057

ثنررائي الررورو ثنررائي فلوروميثررام وياسرريد  3070
هتجرررراوز فيرررر   سرررربة  ال األثيلررررخت، خملرررروط
 يف املائة 12.5ياسيد األثيلخت 

2-2   X X X X X 10 18 1٫09  

 X X X X X 5 33 1٫21 U 770 1-5 3-2 فلوريد فوق الوريل 3083

  X X X X X 10 20 0٫75   1-2 فوق فلورو )إث  مثيل فاينيل( 3153

  X X X X X 10 10 0٫98   1-2 فوق فلورو )إث  يثيل فاينيل( 3154

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 ي. .م .غاز مسيل، مؤاسد،   3157
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

ربرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعي  -2 ،1 ،1 ،1 3159
 (R 134a غاز هديد)فلوروايثام 

2-2   X X X X X 10 18 1٫05  

غررررررررراز مسرررررررررريل، مسرررررررررري، هلرررررررررروب،  3160
 ي. .م . 

2-3 2-1 ≥ 5000 X X X X X 5   Z 

 X X X X X 10   Z   1-2 .يم.   .غاز مسيل، هلوب،  3161
 X X X X X 5   Z 5000 ≤  3-2 .يغاز مسيل، مسي،   م  3162
 X X X X X 10   Z   2-2 غاز مسيل،  . م. ي. 3163
  غررراز هديرررد)يثرررام إ اسررري فلورو  3220

R 125) 
2-2   X X X X X 10 49 

35 
0٫95 
0٫87 

 
 

 غررررراز هديرررررد) ثنرررررائي فلوروميثرررررام 3252
R 32) 

2-1   X X X X X 10 48 0٫78  

 غرررراز هديررررد)سررررباعي فلوروبروبررررام  3296
R 227) 

2-2   X X X X X 10 13 1٫21  

ياسرررررررريد يثيلررررررررخت والوروربرررررررراعي  3297
 علررىيثررام خملرروط، حيتررو  إفلورو 
 يف املائرررة 8.8يزيرررد علرررى  مرررا ال

 م  ياسيد األثيلخت

2-2   X X X X X 10 10 1٫16  

ياسرررررررررررريد األثيلررررررررررررخت و اسرررررررررررري  3298
 علىفلوروإيثام، خملوط، حيتو  

 يف املائرررة 7.9يزيرررد علرررى  مرررا ال
 م  ياسيد األثيلخت

2-2   X X X X X 10 26 1٫02  

ياسرررررررررررررريد األثيلررررررررررررررخت وربرررررررررررررراعي  3299
 على فلوروإيثام، خملوط، حيتو 

 يف املائرررة 5.6يزيرررد علرررى  مرررا ال
 م  ياسيد األثيلخت

2-2   X X X X X 10 17 1٫03  

ياسررررريد يثيلرررررخت وثررررراين ياسررررريد  3300
الكربررروم، خملررروط برررر  ياثرررر مرررر  

 ياسيد يثيلخت يف املائة 87

 ياثر م  2-1 2-3
900 2 

X X X X X 5 28 0٫73  

غررررراز مسرررررريل، مسرررررري، مؤاسررررررد،  3307
 ي. م.  .

2-3 5-1 ≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

 .غررراز مسررريل، مسررري، يارررال،   3308
 ي. .م

2-3 8 ≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

غرررررررراز مسرررررررريل، مسرررررررري، هلرررررررروب،  3309
 ي. .م .ياال،  

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   Z 

غررررراز مسررررريل، مسررررري، يارررررال،  3308
  . م. ي.

2-3 8 ≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

غرررررررراز مسرررررررريل، مسرررررررري، هلرررررررروب،  3309
 ي. .م .ياال،  

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   Z 

غررررراز مسرررررريل، مسرررررري، مؤاسررررررد،  3310
 ي. .م .ياال،  

2-3 5-1 
8 

≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

حملول  شاتر، اثافة  سربية يقرل  3318
عنرررررررررررررد تربرررررررررررررة  0.880مررررررررررررر  

 علررررى يف املرررراء، حيتررررو  س15°
مررررررر   يف املائرررررررة 50ياثرررررررر مررررررر  

 النشاتر

2-3 8  X X X X X 5   b 

  R 404A  2-2   X X X X X 10 36 0.82 غاز هديد 3337
  R 407A  2-2   X X X X X 10 32 0.94يد غاز هد  3338
  R 407B  2-2   X X X X X 10 33 0٫93د غاز هدي 3339
  R 407C 2-2   X X X X X 10 33 0٫95 غاز هديد 3340

غررررررراز مبيرررررررد ل فرررررررات، هلررررررروب،  3354
 X X X X X 10   z   1-2 م. ي.  .

غرررررررراز مبيررررررررد ل فررررررررات، مسرررررررري،  3355
 ي.هلوب،  . م. 

2-3 2-1  X X X X X 5   z 

 X   X  5 60   1-2 يستيلخت، مذي  حر 3374
52 

 c, p 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

ربرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعي  -2 ،1 ،1 ،1 3159
 (R 134a غاز هديد)فلوروايثام 

2-2   X X X X X 10 18 1٫05  

غررررررررراز مسرررررررررريل، مسرررررررررري، هلرررررررررروب،  3160
 ي. .م . 

2-3 2-1 ≥ 5000 X X X X X 5   Z 

 X X X X X 10   Z   1-2 .يم.   .غاز مسيل، هلوب،  3161
 X X X X X 5   Z 5000 ≤  3-2 .يغاز مسيل، مسي،   م  3162
 X X X X X 10   Z   2-2 غاز مسيل،  . م. ي. 3163
  غررراز هديرررد)يثرررام إ اسررري فلورو  3220

R 125) 
2-2   X X X X X 10 49 

35 
0٫95 
0٫87 

 
 

 غررررراز هديرررررد) ثنرررررائي فلوروميثرررررام 3252
R 32) 

2-1   X X X X X 10 48 0٫78  

 غرررراز هديررررد)سررررباعي فلوروبروبررررام  3296
R 227) 

2-2   X X X X X 10 13 1٫21  

ياسرررررررريد يثيلررررررررخت والوروربرررررررراعي  3297
 علررىيثررام خملرروط، حيتررو  إفلورو 
 يف املائرررة 8.8يزيرررد علرررى  مرررا ال

 م  ياسيد األثيلخت

2-2   X X X X X 10 10 1٫16  

ياسرررررررررررريد األثيلررررررررررررخت و اسرررررررررررري  3298
 علىفلوروإيثام، خملوط، حيتو  

 يف املائرررة 7.9يزيرررد علرررى  مرررا ال
 م  ياسيد األثيلخت

2-2   X X X X X 10 26 1٫02  

ياسرررررررررررررريد األثيلررررررررررررررخت وربرررررررررررررراعي  3299
 على فلوروإيثام، خملوط، حيتو 

 يف املائرررة 5.6يزيرررد علرررى  مرررا ال
 م  ياسيد األثيلخت

2-2   X X X X X 10 17 1٫03  

ياسررررريد يثيلرررررخت وثررررراين ياسررررريد  3300
الكربررروم، خملررروط برررر  ياثرررر مرررر  

 ياسيد يثيلخت يف املائة 87

 ياثر م  2-1 2-3
900 2 

X X X X X 5 28 0٫73  

غررررراز مسرررررريل، مسرررررري، مؤاسررررررد،  3307
 ي. م.  .

2-3 5-1 ≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
التركيز القاتل مل/م 
3

 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

 .غررراز مسررريل، مسررري، يارررال،   3308
 ي. .م

2-3 8 ≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

غرررررررراز مسرررررررريل، مسرررررررري، هلرررررررروب،  3309
 ي. .م .ياال،  

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   Z 

غررررراز مسررررريل، مسررررري، يارررررال،  3308
  . م. ي.

2-3 8 ≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

غرررررررراز مسرررررررريل، مسرررررررري، هلرررررررروب،  3309
 ي. .م .ياال،  

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   Z 

غررررراز مسرررررريل، مسرررررري، مؤاسررررررد،  3310
 ي. .م .ياال،  

2-3 5-1 
8 

≥ 000 5 X X X X X 5   Z 

حملول  شاتر، اثافة  سربية يقرل  3318
عنرررررررررررررد تربرررررررررررررة  0.880مررررررررررررر  

 علررررى يف املرررراء، حيتررررو  س15°
مررررررر   يف املائرررررررة 50ياثرررررررر مررررررر  

 النشاتر

2-3 8  X X X X X 5   b 

  R 404A  2-2   X X X X X 10 36 0.82 غاز هديد 3337
  R 407A  2-2   X X X X X 10 32 0.94يد غاز هد  3338
  R 407B  2-2   X X X X X 10 33 0٫93د غاز هدي 3339
  R 407C 2-2   X X X X X 10 33 0٫95 غاز هديد 3340

غررررررراز مبيرررررررد ل فرررررررات، هلررررررروب،  3354
 X X X X X 10   z   1-2 م. ي.  .

غرررررررراز مبيررررررررد ل فررررررررات، مسرررررررري،  3355
 ي.هلوب،  . م. 

2-3 2-1  X X X X X 5   z 

 X   X  5 60   1-2 يستيلخت، مذي  حر 3374
52 

 c, p 
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 2: مواد غير مدرجة في الرتبة 3الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
 

التركيز 
القاتل مل/م

3
 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

سررريا يد اهليرررردروبخت، مثبرررر ،  1051
 ماء يف املائة 3ب  يقل م  

6-1 3 40 X   X  5 100 0٫55 k 

 X  X X  5 10 0٫84 a, t 966 1-6 8 مائي ال فلوريد اهليدروبخت، 1052
 1-6 1-5 خامس فلوريد الدوم 1745

8 
25 X  X X  5 10 )ي( 

k 

 1-6 1-5 ثالغ فلوريد الدوم 1746
8 

50 X  X X  5 10 )ي( 
k 

 1-6 1-5 خامس فلوريد اليوت 2495
8 

120 X  X X  5 10 )ي( 
k 

 .يف املائة م  حجماا 8العبوة( ع   يعلى )يف فرا يقل ال يال يشرتط ( ي)

P201 توجيه التعبئة P201 
 .3169و 3168و 3167األمم املتحدة يرقام ينطبق هذا التوبي  على 

 العبوات التالية: باستخدام رخصي
 السلطة املختصة. عتمدهاواالختبار وامللء الي هالبناء يسطوا ات ويوعية الغاز املطابقة الشرتاطات  (1)
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءمعة التالية بشرط جملالعبوات ا (2)

 العبوات اخلاربية:
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 الداخلية:العبوات 
 لرتات لكل طرت 5 يقصاها بسعةحمكمة اإلغالق و معد ية  يو ة، هستخدم عبوات تاخلية زبابيةييف حالة الغازات غ  السم )ي(
 لرت واحد لكل طرت يقصاها بسعةكمة اإلغالق و معد ية حم يو ، هستخدم عبوات تاخلية زبابيةالسميةيف حالة الغازات  (ب)

 .IIIوجي  يم هستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة 
 

P202 توجيه التعبئة P202 
  )حمجوز(

  

63 

 
P203 توجيه التعبئة P203 

 ينطبق هذا التوبي  على الغازات املسيةلة املدةتة املعبأة يف يوعية قرةية مغلقة.
 المغلقة:قّرية الوعية اشتراطات األ

   .1-6-1-4املغلقة لالشرتاطات العامة الوارتة يف مضع األوعية القرية  (1)
  .2-6يف الفصل الوارتة  لالشرتاطاتمضع ييضا  (2)
 الصقيع. مينع يم يغطةيااهكوم األوعية القرية املغلقة معزولة على  و  (3)
 ختبار ضغط اال (4)

 التالية:متأل األوعية القرية املغلقة بالسوائل املدةتة ئس  ضغوط االختبار الد يا 
بالضررغط الررداخلي األقصررى للوعرراء  1.3ضررغط االختبررار عرر  حاصررل ضرررب  ليقرر ال ي،ئزل اخلررواعرراألوعيررة القريررة املغلقررة ذات ال حالررةيف  )ي(

 بار(؛ 1ايلوباسكال )  100التفريغ، مضافا  إلي   يو اململوء، سواء يثناء امللء
الضغط الداخلي األقصى للوعراء اململروء، علرى يف  1.3ضغط االختبار ع  حاصل ضرب  ليق ال يف حالة األوعية القرية املغلقة األخرى، )ب(

 تبار. عيم يؤخذ الضغط الناش  يثناء امللء والتفريغ بعخت اال
 تربة امللء  (5)

 بررار( 1ايلوباسرركال )  100وضررغط مقرردارا  ،عنررد تربررة حرررارة املررلءو حالررة الغررازات املسرريةلة املرردتة غرر  السررمية وغرر  القابلررة لاللتارراب، يف 
 يف املائة م  السعة املائية لوعاء الضغط. 98حجم السائل  تجاوزي ال

إذا ارهفعر  حررارة احملتويرات إىل  الرذ  سرتوى املعرختيقل م  املتربة امللء جي  يم هبقى القابلة لاللتااب،  يف حالة الغازات املسيةلة املدةتة
يف املائرة مر   98، وصرل حجرم السرائل إىل مفيرف الضرغطلبخار  مساويا  للضغط الذ  يفتح عنردا صرمام يكوم عندها الضغط ا تربة

 . هلكالسعة املائية عند تربة احلرارة 
 الضغط فيفوسائل م (6)

 للضغط واحدة على األقل. مفيفهزوت األوعية القرية املغلقة بوسيلة 
 التوافق (7)

حالررة األوعيررة  ويف يا ة وسررائل اإلغررالق متوافقررة مررع حمترروى األوعيررة.صرر يو الوصررالت منررع التسرررب مرر إحكررام هكرروم املرروات املسررتخدمة يف 
 هذا املوات هفاعال  خطرا  مع هلك الغازات. لهتفاع يال جي  (،1-5ي  ذات خطر إضايف م  الرهبة املعدة لنقل الغازات املؤاسدة )

 فحص الدور ال (8)
 فرتة  س سنوات. 3-6-1-2-6واالختبارات الدورية لصمامات هنفيس الضغط وفقا  للفقرة ال يتجاوز هواهر الفحوص 

 اشتراطات األوعية القّرية المفتوحة:
ة: املسرريَّلة املرردَّتة املؤاسرردة: الغررازات املشررار إلياررا بأرقررام األمررم املتحررد 2-2يلرري مرر  غررازات الشررعبة  مررا إال ال جيرروز يم هُنَقررل يف يوعيررة قرةيررة مفتوحررة

 .3158و 3136و 2591و 1977و 1970و 1963و 1951و 1913
 هُب  األوعية القرةية املفتوحة ئيغ هفي باالشرتاطات التالية:

فيارا اإلبارات، الري مضرع هلرا يف االسرتعمال العرات  ويثنراء  مبرا ُهصمم األوعية وهُب  وُمتَد وجُتاَّز على  و جيعلاا هصمد جلميع الظرروف، (1)
 النقل العاتية.ظروف 

 لرتا . 450هتجاوز  ال هكوم بسعة (2)
علرى  هُب  األوعية جبداري ، وُيرت  فرا  بخت اجلدار الداخلي واجلدار اخلاربي )عزل فراغري(. ويُفررَت  يف هرذا العرزل يم مينرع هكروةم الصرقيع (3)

 السطح اخلاربي للوعاء.
 عند تربة احلرارة السائدة يف ظروف اخلدمة.هتصف موات بناء األوعية خبواص ميكا يكية مالئمة  (4)
هسرب  مفعروال  خطرررا ،   ال هضرعف لرذا البضرائع املررات  قلارا، ويم يو هترأثر ال جير  يف املروات الري علرى متراسة مباشرر مرع البضرائع اخلطرررة يم (5)

 هتفاعل مع البضائع اخلطرة. يو ز التفاعلاأم حتفة 
 هابع على الصفحة التالية
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P200 هابع( توجيه التعبئة( P200 
 2: مواد غير مدرجة في الرتبة 3الجدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف المتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

المخاطر اإلضافية 
 

التركيز 
القاتل مل/م

3
 

أسطوانات
أوعية ضغط 

حزم أسطوانات 
 

أنابيب
 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
 

ضغط االختبار، بار
 

نسبة الملء
 

األحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
 

سررريا يد اهليرررردروبخت، مثبرررر ،  1051
 ماء يف املائة 3ب  يقل م  

6-1 3 40 X   X  5 100 0٫55 k 

 X  X X  5 10 0٫84 a, t 966 1-6 8 مائي ال فلوريد اهليدروبخت، 1052
 1-6 1-5 خامس فلوريد الدوم 1745

8 
25 X  X X  5 10 )ي( 

k 

 1-6 1-5 ثالغ فلوريد الدوم 1746
8 

50 X  X X  5 10 )ي( 
k 

 1-6 1-5 خامس فلوريد اليوت 2495
8 

120 X  X X  5 10 )ي( 
k 

 .يف املائة م  حجماا 8العبوة( ع   يعلى )يف فرا يقل ال يال يشرتط ( ي)

P201 توجيه التعبئة P201 
 .3169و 3168و 3167األمم املتحدة يرقام ينطبق هذا التوبي  على 

 العبوات التالية: باستخدام رخصي
 السلطة املختصة. عتمدهاواالختبار وامللء الي هالبناء يسطوا ات ويوعية الغاز املطابقة الشرتاطات  (1)
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءمعة التالية بشرط جملالعبوات ا (2)

 العبوات اخلاربية:
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 الداخلية:العبوات 
 لرتات لكل طرت 5 يقصاها بسعةحمكمة اإلغالق و معد ية  يو ة، هستخدم عبوات تاخلية زبابيةييف حالة الغازات غ  السم )ي(
 لرت واحد لكل طرت يقصاها بسعةكمة اإلغالق و معد ية حم يو ، هستخدم عبوات تاخلية زبابيةالسميةيف حالة الغازات  (ب)

 .IIIوجي  يم هستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة 
 

P202 توجيه التعبئة P202 
  )حمجوز(
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P203 توجيه التعبئة P203 

 ينطبق هذا التوبي  على الغازات املسيةلة املدةتة املعبأة يف يوعية قرةية مغلقة.
 المغلقة:قّرية الوعية اشتراطات األ

   .1-6-1-4املغلقة لالشرتاطات العامة الوارتة يف مضع األوعية القرية  (1)
  .2-6يف الفصل الوارتة  لالشرتاطاتمضع ييضا  (2)
 الصقيع. مينع يم يغطةيااهكوم األوعية القرية املغلقة معزولة على  و  (3)
 ختبار ضغط اال (4)

 التالية:متأل األوعية القرية املغلقة بالسوائل املدةتة ئس  ضغوط االختبار الد يا 
بالضررغط الررداخلي األقصررى للوعرراء  1.3ضررغط االختبررار عرر  حاصررل ضرررب  ليقرر ال ي،ئزل اخلررواعرراألوعيررة القريررة املغلقررة ذات ال حالررةيف  )ي(

 بار(؛ 1ايلوباسكال )  100التفريغ، مضافا  إلي   يو اململوء، سواء يثناء امللء
الضغط الداخلي األقصى للوعراء اململروء، علرى يف  1.3ضغط االختبار ع  حاصل ضرب  ليق ال يف حالة األوعية القرية املغلقة األخرى، )ب(

 تبار. عيم يؤخذ الضغط الناش  يثناء امللء والتفريغ بعخت اال
 تربة امللء  (5)

 بررار( 1ايلوباسرركال )  100وضررغط مقرردارا  ،عنررد تربررة حرررارة املررلءو حالررة الغررازات املسرريةلة املرردتة غرر  السررمية وغرر  القابلررة لاللتارراب، يف 
 يف املائة م  السعة املائية لوعاء الضغط. 98حجم السائل  تجاوزي ال

إذا ارهفعر  حررارة احملتويرات إىل  الرذ  سرتوى املعرختيقل م  املتربة امللء جي  يم هبقى القابلة لاللتااب،  يف حالة الغازات املسيةلة املدةتة
يف املائرة مر   98، وصرل حجرم السرائل إىل مفيرف الضرغطلبخار  مساويا  للضغط الذ  يفتح عنردا صرمام يكوم عندها الضغط ا تربة

 . هلكالسعة املائية عند تربة احلرارة 
 الضغط فيفوسائل م (6)

 للضغط واحدة على األقل. مفيفهزوت األوعية القرية املغلقة بوسيلة 
 التوافق (7)

حالررة األوعيررة  ويف يا ة وسررائل اإلغررالق متوافقررة مررع حمترروى األوعيررة.صرر يو الوصررالت منررع التسرررب مرر إحكررام هكرروم املرروات املسررتخدمة يف 
 هذا املوات هفاعال  خطرا  مع هلك الغازات. لهتفاع يال جي  (،1-5ي  ذات خطر إضايف م  الرهبة املعدة لنقل الغازات املؤاسدة )

 فحص الدور ال (8)
 فرتة  س سنوات. 3-6-1-2-6واالختبارات الدورية لصمامات هنفيس الضغط وفقا  للفقرة ال يتجاوز هواهر الفحوص 

 اشتراطات األوعية القّرية المفتوحة:
ة: املسرريَّلة املرردَّتة املؤاسرردة: الغررازات املشررار إلياررا بأرقررام األمررم املتحررد 2-2يلرري مرر  غررازات الشررعبة  مررا إال ال جيرروز يم هُنَقررل يف يوعيررة قرةيررة مفتوحررة

 .3158و 3136و 2591و 1977و 1970و 1963و 1951و 1913
 هُب  األوعية القرةية املفتوحة ئيغ هفي باالشرتاطات التالية:

فيارا اإلبارات، الري مضرع هلرا يف االسرتعمال العرات  ويثنراء  مبرا ُهصمم األوعية وهُب  وُمتَد وجُتاَّز على  و جيعلاا هصمد جلميع الظرروف، (1)
 النقل العاتية.ظروف 

 لرتا . 450هتجاوز  ال هكوم بسعة (2)
علرى  هُب  األوعية جبداري ، وُيرت  فرا  بخت اجلدار الداخلي واجلدار اخلاربي )عزل فراغري(. ويُفررَت  يف هرذا العرزل يم مينرع هكروةم الصرقيع (3)

 السطح اخلاربي للوعاء.
 عند تربة احلرارة السائدة يف ظروف اخلدمة.هتصف موات بناء األوعية خبواص ميكا يكية مالئمة  (4)
هسرب  مفعروال  خطرررا ،   ال هضرعف لرذا البضرائع املررات  قلارا، ويم يو هترأثر ال جير  يف املروات الري علرى متراسة مباشرر مرع البضرائع اخلطرررة يم (5)

 هتفاعل مع البضائع اخلطرة. يو ز التفاعلاأم حتفة 
 هابع على الصفحة التالية

- 63 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



64 

P203  هابع( التعبئةتوجيه( P203 
رررزة مبرروات هوسرريد (6) امتصرراص مالئمرررة، هصررمد للضررغوط والصرردمات احملتمرررل  يو جُتعررل األوعيررة الزبابيررة املبنيرررة جبررداري  يف عبرروة خاربيررة جماَّ

 حدوثاا يف ظروف النقل العاتية.
بعدها األفقري األصرغر يارد مر  ارهفراع مرارز الثقرل حرخت ُهصمةم األوعية ئيغ هبقى يف وضع عموت  يثناء النقل، ي  يم يكوم هلا قاعدة  (7)

 هُرا  على ذات حموري . يو مُتأل ح  سعتاا
جُتاَّز فتحات األوعية بوسائل هسمح با فالت الغازات، ومتنرع رشراش السرائل خرارج األوعيرة، وهكروم مشركَّلة ئيرغ هبقرى يف مكاهنرا يثنراء  (8)

 النقل.
 خدش: يو  قش يو املفتوحة بصورة تائمة العالمات التالية بشكل تمغةحتمل األوعية القرةية  (9)

 اسم املصنِّع وعنوا  ؛ •
 امس ؛ يو النموذج رقم •
 الُدفعة؛ رقم يو التسلسلي رقمال •
 املتحدة املعختة للغازات الي يع دةت هلا األوعية واالسم الرمسي املستخدم للشح ؛ األمم رقم •
 باللرت. الوعاءسعة  •

 
P205 توجيه التعبئة P205 

 .3468األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
  .1-6-1-4 القسميف حالة منظومات مزي  هيدريدية معد ية ُهستوا اشرتاطات التعبئة العامة الوارتة يف  (1)
 ميغاباسرركال 25يتجرراوز  ال لرررتا، ويتولررد فياررا ضررغط 150هتجرراوز سررعتاا املائيررة  ال يوعيررة الضررغط الرري إال هوبيرر  التعبئررة هررذا يشررملال  (2)

(MPa.) 
التخزي  اهليدريدية الفلزية، الي هفي باالشرتاطات املنطبقرة علرى بنراء واختبرار يوعيرة الضرغط احملتويرة علرى غرازات الري ذُاررت يف  منظومات (3)

 ، مرخَّص باستخداماا لنقل اهليدروبخت فقط.2-6الفصل 
بررة مبطَّنرة بررالفوالذ، يو وعيرة ضررغط فوالذيرةيف حالرة اسررتعمال ي (4) ورت يف  ملررا ، وفقررا"H"محررل عالمرة  مرا إال ُيسرتعمل مناررا ال يوعيررة ضرغط مراة

 ) (. 2-9-2-2-6الفقرة 
جيررر  يف منظومرررات التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة الوفررراء بشرررروط اخلدمرررة، ومعررراي  التصرررميم، والسرررعة املعرررايرة، واختبرررارات النررروع، واختبرررارت  (5)

الُدفعرررة اإل تابيرررة، واالختبرررارات الروهينيرررة، وضرررغط االختبرررار، وضرررغط التعبئرررة املعررراير، والوفررراء باألحكرررام املتعلقرررة بوسرررائل مفيرررف الضرررغط 
براء  ملرا ، وجيررى هقيريم ملطابقتارا وللموافقرة عليارا طبقراISO 16111:2008نظومات التخزي  اهليدريديرة الفلزيرة، احملردتة يف املعيرار اخلاصة مب

 .5-2-2-6 القسميف 
لدائمررة املوضرروعة يتجرراوز ضررغط التعبئررة املعرراير املبررختة يف العالمررات ا ال منظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة باهليرردروبخت حرر  ضررغطمُتررأل  (6)

  .ISO 16111:2008على املنظومة طبقا للتوصيف الوارت يف املعيار 
ورت يف  ملرا وهُنفَّذ طبقا   ISO 16111:2008 ص علي  املعيار  ملا نظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية طبقاهوضع اشرتاطات االختبار الدور  مل (7)

 بخت اختباري  توريخت  س سنوات. هتجاوز املدة الفاصلة يال ، على6-2-2-6 القسم
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P206 توجيه التعبئة P206 
 . 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500رقام األمم املتحدة يينطبق هذا التوبي  على 

 هنص هذا الالئحة على خالف ذلك. ما مل ،2-6يرخص باستعمال األسطوا ات ويسطوا ات الضغط املستوفية الشرتاطات الفصل 
   .1-6-1-4اشرتاطات التعبئة العامة الوارتة يف الفقرة  ُهستوا (1)
  س سنوات. هكوم مدة االختبار القصوى للفحص الدور  (2)
متررأل  وال سررعتاا املائيررة،يف املائررة مرر   95 سرربة  س°50هتجرراوز املرحلررة غرر  الغازيررة عنررد  ال ويسررطوا ات الضررغط ئيررغ األسررطوا اتمُتررأل  (3)

. ضرغط اختبرار األسرطوا ات ويسرطوا ات الضررغط س°65يتجراوز الضرغط الرداخلي عنرد  ال وعنرد ملئارا جير  يم .س°60بالكامرل عنرد 
 يؤخذ يف االعتبار ضغط البخار والتمدت احلجمي جلميع املوات يف األسطوا ات ويسطوا ات الضغط. يموجي  

 الضغط حساب عند االعتبار يف - املضغوط والغاز السائل الطور - املكو خت يخذ ينبغي مضغوطة، بغازات احململة السوائل حالة يف
 :التالية اخلطوات هنفذ متاحة، االختبارية البيا ات هك  مل وإذا. الضغط وعاء يف الداخلي

 ؛س )تربة حرارة امللء(°15ضغط خبار املكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب )ي(
 ؛س وحساب احلجم املتبقي للطور الغاز °65س إىل °15التمدت احلجمي للطور السائل النابم ع  التسخخت م   حساب )ب(
 س مع يخذ التمدت احلجمي للطور السائل يف االعتبار؛°65الضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب )ج(

 س يف االعتبار.°65س و°15 عند املضغوط الغاز ا ضغاط عامل يؤخذ    :مالحظة
 ؛س°65ضغط البخار للمكوم السائل عند  حساب )ت(
 ؛س°65الكلي هو جمموع ضغط البخار للمكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  الضغط )ه(
 س يف االعتبار؛°65 عندالطور السائل  يفقابلية ذوبام الغاز املضغوط  يخذ )و(

 ايلوباسكال 100  اقص احملسوب الكلي الضغط ع  الضغط يسطوا ات يو األسطوا ات يف االختبار ضغط يقل ال يم وجي 
 (.بار 1)

الغرراز املضررغوط يف املكرروم السررائل معروفررة مرر  يبررل احلسررابات، ميكرر  حسرراب ضررغط االختبررار مرر  توم يخررذ  ذوبررام قابليررة هكرر  مل وإذا
   قابلية ذوبام الغاز )الفقرة الفرعية )و(( يف احلسبام.

 بار. 20يكوم يقل م   يال للموات الدافعة، على P200متفقا  مع هوبيت  التعبئة  يم يكوم يتىن ضغط لالختبار وجي  (4)
 شتراط إضافي:ا

 ال هقدم األسطوا ات ويسطوا ات الضغط للنقل عندما هكوم مالمسة ملعدات هرذيذ مثل جمموعة مكو ة م  خرطوم ورشاش.
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:

PP89  ب(، جيرروز يم هكرروم 9-1-6-1-4، وبررالرغم مرر  الفقرررة 3505و 3504و 3503و 3502و 3501يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة(
معردا  عنارا بوحردات البرار شرريطة و مقسرمة علرى ضرغط االختبرار  لررت 1 000هتجراوز  ال لألسطوا ات غ  القابلة إلعاتة املرلء سرعة مائيرة

 50يضرع حردا  للسرعة القصروى يبلرغ  الرذ  ISO 11118:1999استيفاء القيوت على السعة والضغط املتعلقة مبعيار التصنيع خاضعة للمعيرار 
 لرتا .
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P203  هابع( التعبئةتوجيه( P203 
رررزة مبرروات هوسرريد (6) امتصرراص مالئمرررة، هصررمد للضررغوط والصرردمات احملتمرررل  يو جُتعررل األوعيررة الزبابيررة املبنيرررة جبررداري  يف عبرروة خاربيررة جماَّ

 حدوثاا يف ظروف النقل العاتية.
بعدها األفقري األصرغر يارد مر  ارهفراع مرارز الثقرل حرخت ُهصمةم األوعية ئيغ هبقى يف وضع عموت  يثناء النقل، ي  يم يكوم هلا قاعدة  (7)

 هُرا  على ذات حموري . يو مُتأل ح  سعتاا
جُتاَّز فتحات األوعية بوسائل هسمح با فالت الغازات، ومتنرع رشراش السرائل خرارج األوعيرة، وهكروم مشركَّلة ئيرغ هبقرى يف مكاهنرا يثنراء  (8)

 النقل.
 خدش: يو  قش يو املفتوحة بصورة تائمة العالمات التالية بشكل تمغةحتمل األوعية القرةية  (9)

 اسم املصنِّع وعنوا  ؛ •
 امس ؛ يو النموذج رقم •
 الُدفعة؛ رقم يو التسلسلي رقمال •
 املتحدة املعختة للغازات الي يع دةت هلا األوعية واالسم الرمسي املستخدم للشح ؛ األمم رقم •
 باللرت. الوعاءسعة  •

 
P205 توجيه التعبئة P205 

 .3468األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
  .1-6-1-4 القسميف حالة منظومات مزي  هيدريدية معد ية ُهستوا اشرتاطات التعبئة العامة الوارتة يف  (1)
 ميغاباسرركال 25يتجرراوز  ال لرررتا، ويتولررد فياررا ضررغط 150هتجرراوز سررعتاا املائيررة  ال يوعيررة الضررغط الرري إال هوبيرر  التعبئررة هررذا يشررملال  (2)

(MPa.) 
التخزي  اهليدريدية الفلزية، الي هفي باالشرتاطات املنطبقرة علرى بنراء واختبرار يوعيرة الضرغط احملتويرة علرى غرازات الري ذُاررت يف  منظومات (3)

 ، مرخَّص باستخداماا لنقل اهليدروبخت فقط.2-6الفصل 
بررة مبطَّنرة بررالفوالذ، يو وعيرة ضررغط فوالذيرةيف حالرة اسررتعمال ي (4) ورت يف  ملررا ، وفقررا"H"محررل عالمرة  مرا إال ُيسرتعمل مناررا ال يوعيررة ضرغط مراة

 ) (. 2-9-2-2-6الفقرة 
جيررر  يف منظومرررات التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة الوفررراء بشرررروط اخلدمرررة، ومعررراي  التصرررميم، والسرررعة املعرررايرة، واختبرررارات النررروع، واختبرررارت  (5)

الُدفعرررة اإل تابيرررة، واالختبرررارات الروهينيرررة، وضرررغط االختبرررار، وضرررغط التعبئرررة املعررراير، والوفررراء باألحكرررام املتعلقرررة بوسرررائل مفيرررف الضرررغط 
براء  ملرا ، وجيررى هقيريم ملطابقتارا وللموافقرة عليارا طبقراISO 16111:2008نظومات التخزي  اهليدريديرة الفلزيرة، احملردتة يف املعيرار اخلاصة مب

 .5-2-2-6 القسميف 
لدائمررة املوضرروعة يتجرراوز ضررغط التعبئررة املعرراير املبررختة يف العالمررات ا ال منظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة باهليرردروبخت حرر  ضررغطمُتررأل  (6)

  .ISO 16111:2008على املنظومة طبقا للتوصيف الوارت يف املعيار 
ورت يف  ملرا وهُنفَّذ طبقا   ISO 16111:2008 ص علي  املعيار  ملا نظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية طبقاهوضع اشرتاطات االختبار الدور  مل (7)

 بخت اختباري  توريخت  س سنوات. هتجاوز املدة الفاصلة يال ، على6-2-2-6 القسم
 

  

65 

P206 توجيه التعبئة P206 
 . 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500رقام األمم املتحدة يينطبق هذا التوبي  على 

 هنص هذا الالئحة على خالف ذلك. ما مل ،2-6يرخص باستعمال األسطوا ات ويسطوا ات الضغط املستوفية الشرتاطات الفصل 
   .1-6-1-4اشرتاطات التعبئة العامة الوارتة يف الفقرة  ُهستوا (1)
  س سنوات. هكوم مدة االختبار القصوى للفحص الدور  (2)
متررأل  وال سررعتاا املائيررة،يف املائررة مرر   95 سرربة  س°50هتجرراوز املرحلررة غرر  الغازيررة عنررد  ال ويسررطوا ات الضررغط ئيررغ األسررطوا اتمُتررأل  (3)

. ضرغط اختبرار األسرطوا ات ويسرطوا ات الضررغط س°65يتجراوز الضرغط الرداخلي عنرد  ال وعنرد ملئارا جير  يم .س°60بالكامرل عنرد 
 يؤخذ يف االعتبار ضغط البخار والتمدت احلجمي جلميع املوات يف األسطوا ات ويسطوا ات الضغط. يموجي  

 الضغط حساب عند االعتبار يف - املضغوط والغاز السائل الطور - املكو خت يخذ ينبغي مضغوطة، بغازات احململة السوائل حالة يف
 :التالية اخلطوات هنفذ متاحة، االختبارية البيا ات هك  مل وإذا. الضغط وعاء يف الداخلي

 ؛س )تربة حرارة امللء(°15ضغط خبار املكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب )ي(
 ؛س وحساب احلجم املتبقي للطور الغاز °65س إىل °15التمدت احلجمي للطور السائل النابم ع  التسخخت م   حساب )ب(
 س مع يخذ التمدت احلجمي للطور السائل يف االعتبار؛°65الضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  حساب )ج(

 س يف االعتبار.°65س و°15 عند املضغوط الغاز ا ضغاط عامل يؤخذ    :مالحظة
 ؛س°65ضغط البخار للمكوم السائل عند  حساب )ت(
 ؛س°65الكلي هو جمموع ضغط البخار للمكوم السائل والضغط اجلزئي للغاز املضغوط عند  الضغط )ه(
 س يف االعتبار؛°65 عندالطور السائل  يفقابلية ذوبام الغاز املضغوط  يخذ )و(

 ايلوباسكال 100  اقص احملسوب الكلي الضغط ع  الضغط يسطوا ات يو األسطوا ات يف االختبار ضغط يقل ال يم وجي 
 (.بار 1)

الغرراز املضررغوط يف املكرروم السررائل معروفررة مرر  يبررل احلسررابات، ميكرر  حسرراب ضررغط االختبررار مرر  توم يخررذ  ذوبررام قابليررة هكرر  مل وإذا
   قابلية ذوبام الغاز )الفقرة الفرعية )و(( يف احلسبام.

 بار. 20يكوم يقل م   يال للموات الدافعة، على P200متفقا  مع هوبيت  التعبئة  يم يكوم يتىن ضغط لالختبار وجي  (4)
 شتراط إضافي:ا

 ال هقدم األسطوا ات ويسطوا ات الضغط للنقل عندما هكوم مالمسة ملعدات هرذيذ مثل جمموعة مكو ة م  خرطوم ورشاش.
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:

PP89  ب(، جيرروز يم هكرروم 9-1-6-1-4، وبررالرغم مرر  الفقرررة 3505و 3504و 3503و 3502و 3501يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة(
معردا  عنارا بوحردات البرار شرريطة و مقسرمة علرى ضرغط االختبرار  لررت 1 000هتجراوز  ال لألسطوا ات غ  القابلة إلعاتة املرلء سرعة مائيرة

 50يضرع حردا  للسرعة القصروى يبلرغ  الرذ  ISO 11118:1999استيفاء القيوت على السعة والضغط املتعلقة مبعيار التصنيع خاضعة للمعيرار 
 لرتا .
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P207 توجيه التعبئة P207 
 .1950األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف 
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G) يسطوا ات )ي(

 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 .IIهستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة 

 يلي: اما  صلبة هكوم اتلتاا الصافية القصوىخاربية  عبوات )ب(
 اغ  55 ارهوم ليفي

 اغ  125 ماتة يخرى غ  الكرهوم الليفي
  .3-1-1-4ليس م  الضرور  استيفاء األحكام الوارتة يف 

 ظروف النقل العاتية. يثناء يروسوالتالتفريغ غ  املقصوت لألاحلراة الزائدة و على  و مينع يتم هصميم وهصنيع العبوات 
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:

PP87  هرزوت العبروات بوسريلة احتبراس أل  327،  فايرات األيروسروالت الري هنقرل وفقرا  للتوبير  اخلراص 1950األمرم املتحردة  رقرميف حالة ،
يثنرراء النقررل، مثررل اسررتخدام مرراتة ماصررة. وهرروفر هتويررة اافيررة للعبرروة ملنررع هكرروي  بررو هلرروب وهزايررد سررائل طليررق احلراررة ميكرر  يم يتسرررب 

 الضغط.
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P208 توجيه التعبئة P208 
   .2ينطبق هذا التوبي  على الغازات املمتزة م  الرهبة 

 :1-6-1-4الوارتة يف الشرتاطات العامة املتعلقة بالتعبئة ايرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء  (1)
-ISO 9809املعيرار  يو ISO 11513:2011ووفقرا  للمعيرار  2-2-6هو حمدت يف الفقرة  اما  هكوم األسطوا ات مصنعة يم )ي(

 ؛1:2010
 مررر  املعتمررردة وللمواصرررفات 3-2-6 للفقررررة وفقرررا   2016/ينررراير الثاين ارررا وم 1 قبرررل مصرررنوعة األسرررطوا ات هكررروم ويم )ب(

 .واالستخدام النقل بلدام يف املختصة السلطات
 .س°50ايلوباسكال عند   300ويقل م   س°20ايلوباسكال عند   101.3جي  يم يكوم الضغط يف ال يسطوا ة ولوءة يقل م   (2)
 بار. 21جي  يم يكوم يتىن ضغط لالختبار يف األسطوا ة  (3)
 بار. 94.5اال فجار األتىن يف األسطوا ة جي  يم يكوم ضغط  (4)
 ضغط اختبار األسطوا ة. س°65يتجاوز الضغط الداخلي عند  ال جي  يم (5)
 خطررررة بتفاعلارررا مرررع الغررراز املمترررز. وجيررر  يو هرررؤت  إىل هكررروي  مرابرررات ضرررارة ويال جيررر  يم هكررروم املررراتة املمترررزة متوافقرررة مرررع األسرررطوا ة (6)

 حيدث هفاعال  خطرا  )مثل التفاعل احملفز(. ويال يضعفاا يو املاتة املمتزة على األسطوا ةيؤثر الغاز املختلط مع  يال
يم يُتحقَّرررق مرر   وعيرررة املررراتة املمتررزة عنرررد ارررل مررلء للتأارررد مرر  يم اشررررتاطات الضرررغط والثبررات الكيميرررائي لتوبيررر  التعبئررة هرررذا قرررد  جيرر  (7)

 استوفي  يف ال مرة هقدم فياا عبوة غاز وتز للنقل.
 الشع  الوارتة يف هذا الالئحة. يو هستويف املاتة املمتزة معاي  ي ة م  الره  ال يم جي  (8)
 LC50القاهررررل  النصررررفي هرايزهرررراجيررر  يم هكرررروم االشرررررتاطات املتعلقرررة باألسررررطوا ات ووسررررائل اإلغررررالق الررري حتتررررو  علررررى غررررازات سرررامة  (9)

 ( على النحو التايل:1)ا ظر اجلدول  يقل يو )بزء يف املليوم( 3مل/م 200 يساو  قدارمب( 50ق )ت
زة للضغط، هطابق لولبتاا لولبة خمارج الصمامات.يغطية ما عة لتسرب الغاز يو خمارج الصمامات بسداتات جُتاَّز )ي(  ، حمتج 

 عدها. يو إما م   وع عدمي احلشية وئابز عدمي الثقوب، وإما م   وع مينع التسري  ع  طريق العبوة الصمام يكوم )ب(
 للتأاد م  عدم التسرب. ابعد ملئا وسيلة إغالق يو يسطوا ةتد ال م )ج( 
إمررا بلولرر   باألسررطوا ةمباشرررة  ، وموصرروال  األسررطوا ةاررل صررمام متينررا  ئيررغ يصررمد لضررغط االختبررار يف   يكررومجيرر  يم  )ت(

  .ISO 10692-2:2001 عيارمستدق وإما بوسيلة يخرى هفي باشرتاطات امل
 .األسطوا ات ووسائل اإلغالقالضغط على  خفيفوسيلة لت هرا  ال )ه( 

هطرابق  يغطيرة ما عرة لتسررب الغراز يو بسرداتاتجي  يم جتاز خمارج صمامات األسطوا ات الي حتتو  علرى الغرازات التلقائيرة االشرتعال  (10)
 لولبتاا لولبة خمارج الصمامات.

 . ISO 11513:2011عيار املم   يلف لملحقجي  يم يكوم إبراء امللء وفقا  ل (11)
 سنوات. 5يم هكوم الفرتة القصوى بخت عمليات الفحص الدور   جي  (12)
 (.1اخلاصة املتعلقة بالتعبئة املنطبقة على ماتة بعيناا )ا ظر اجلدول  األحكام (13)

 التوافق املات  
:a  املصنوعة م  سبائك األلومنيوم. األسطوا اتال هستخدم 
:d  الي حتمل العالمة " سطوا اتباأل إال يسمح ال الفوالذية، األسطوا اتعند استخدامH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 

 يحكام هنطبق على الغازات حتديدا   
r:   يتجررراوز الضرررغط ثلثررري ضرررغط االختبرررار  ال إذا حررردث حتلرررل اامرررل،ي ررر  هكررروم  سررربة مرررلء هرررذا الغررراز حمررردوتة ئيرررغ  يمجيررر

 .لألسطوا ة
 لغازات وتزة غ  حمدتة على  و آخر )  م ي( التوافق املات 

z:  خطرة. يو هتفاعل معاا على  و يشكل مرابات ضارة وال لمحتويات،وهوابعاا موائمة ل األسطوا ات صنعهكوم موات 
 هابع على الصفحة التالية
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P207 توجيه التعبئة P207 
 .1950األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف 
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G) يسطوا ات )ي(

 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 .IIهستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة 

 يلي: اما  صلبة هكوم اتلتاا الصافية القصوىخاربية  عبوات )ب(
 اغ  55 ارهوم ليفي

 اغ  125 ماتة يخرى غ  الكرهوم الليفي
  .3-1-1-4ليس م  الضرور  استيفاء األحكام الوارتة يف 

 ظروف النقل العاتية. يثناء يروسوالتالتفريغ غ  املقصوت لألاحلراة الزائدة و على  و مينع يتم هصميم وهصنيع العبوات 
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:

PP87  هرزوت العبروات بوسريلة احتبراس أل  327،  فايرات األيروسروالت الري هنقرل وفقرا  للتوبير  اخلراص 1950األمرم املتحردة  رقرميف حالة ،
يثنرراء النقررل، مثررل اسررتخدام مرراتة ماصررة. وهرروفر هتويررة اافيررة للعبرروة ملنررع هكرروي  بررو هلرروب وهزايررد سررائل طليررق احلراررة ميكرر  يم يتسرررب 

 الضغط.
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P208 توجيه التعبئة P208 
   .2ينطبق هذا التوبي  على الغازات املمتزة م  الرهبة 

 :1-6-1-4الوارتة يف الشرتاطات العامة املتعلقة بالتعبئة ايرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء  (1)
-ISO 9809املعيرار  يو ISO 11513:2011ووفقرا  للمعيرار  2-2-6هو حمدت يف الفقرة  اما  هكوم األسطوا ات مصنعة يم )ي(

 ؛1:2010
 مررر  املعتمررردة وللمواصرررفات 3-2-6 للفقررررة وفقرررا   2016/ينررراير الثاين ارررا وم 1 قبرررل مصرررنوعة األسرررطوا ات هكررروم ويم )ب(

 .واالستخدام النقل بلدام يف املختصة السلطات
 .س°50ايلوباسكال عند   300ويقل م   س°20ايلوباسكال عند   101.3جي  يم يكوم الضغط يف ال يسطوا ة ولوءة يقل م   (2)
 بار. 21جي  يم يكوم يتىن ضغط لالختبار يف األسطوا ة  (3)
 بار. 94.5اال فجار األتىن يف األسطوا ة جي  يم يكوم ضغط  (4)
 ضغط اختبار األسطوا ة. س°65يتجاوز الضغط الداخلي عند  ال جي  يم (5)
 خطررررة بتفاعلارررا مرررع الغررراز املمترررز. وجيررر  يو هرررؤت  إىل هكررروي  مرابرررات ضرررارة ويال جيررر  يم هكررروم املررراتة املمترررزة متوافقرررة مرررع األسرررطوا ة (6)

 حيدث هفاعال  خطرا  )مثل التفاعل احملفز(. ويال يضعفاا يو املاتة املمتزة على األسطوا ةيؤثر الغاز املختلط مع  يال
يم يُتحقَّرررق مرر   وعيرررة املررراتة املمتررزة عنرررد ارررل مررلء للتأارررد مرر  يم اشررررتاطات الضرررغط والثبررات الكيميرررائي لتوبيررر  التعبئررة هرررذا قرررد  جيرر  (7)

 استوفي  يف ال مرة هقدم فياا عبوة غاز وتز للنقل.
 الشع  الوارتة يف هذا الالئحة. يو هستويف املاتة املمتزة معاي  ي ة م  الره  ال يم جي  (8)
 LC50القاهررررل  النصررررفي هرايزهرررراجيررر  يم هكرررروم االشرررررتاطات املتعلقرررة باألسررررطوا ات ووسررررائل اإلغررررالق الررري حتتررررو  علررررى غررررازات سرررامة  (9)

 ( على النحو التايل:1)ا ظر اجلدول  يقل يو )بزء يف املليوم( 3مل/م 200 يساو  قدارمب( 50ق )ت
زة للضغط، هطابق لولبتاا لولبة خمارج الصمامات.يغطية ما عة لتسرب الغاز يو خمارج الصمامات بسداتات جُتاَّز )ي(  ، حمتج 

 عدها. يو إما م   وع عدمي احلشية وئابز عدمي الثقوب، وإما م   وع مينع التسري  ع  طريق العبوة الصمام يكوم )ب(
 للتأاد م  عدم التسرب. ابعد ملئا وسيلة إغالق يو يسطوا ةتد ال م )ج( 
إمررا بلولرر   باألسررطوا ةمباشرررة  ، وموصرروال  األسررطوا ةاررل صررمام متينررا  ئيررغ يصررمد لضررغط االختبررار يف   يكررومجيرر  يم  )ت(

  .ISO 10692-2:2001 عيارمستدق وإما بوسيلة يخرى هفي باشرتاطات امل
 .األسطوا ات ووسائل اإلغالقالضغط على  خفيفوسيلة لت هرا  ال )ه( 

هطرابق  يغطيرة ما عرة لتسررب الغراز يو بسرداتاتجي  يم جتاز خمارج صمامات األسطوا ات الي حتتو  علرى الغرازات التلقائيرة االشرتعال  (10)
 لولبتاا لولبة خمارج الصمامات.

 . ISO 11513:2011عيار املم   يلف لملحقجي  يم يكوم إبراء امللء وفقا  ل (11)
 سنوات. 5يم هكوم الفرتة القصوى بخت عمليات الفحص الدور   جي  (12)
 (.1اخلاصة املتعلقة بالتعبئة املنطبقة على ماتة بعيناا )ا ظر اجلدول  األحكام (13)

 التوافق املات  
:a  املصنوعة م  سبائك األلومنيوم. األسطوا اتال هستخدم 
:d  الي حتمل العالمة " سطوا اتباأل إال يسمح ال الفوالذية، األسطوا اتعند استخدامH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 

 يحكام هنطبق على الغازات حتديدا   
r:   يتجررراوز الضرررغط ثلثررري ضرررغط االختبرررار  ال إذا حررردث حتلرررل اامرررل،ي ررر  هكررروم  سررربة مرررلء هرررذا الغررراز حمررردوتة ئيرررغ  يمجيررر

 .لألسطوا ة
 لغازات وتزة غ  حمدتة على  و آخر )  م ي( التوافق املات 

z:  خطرة. يو هتفاعل معاا على  و يشكل مرابات ضارة وال لمحتويات،وهوابعاا موائمة ل األسطوا ات صنعهكوم موات 
 هابع على الصفحة التالية
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P208 هابع( توجيه التعبئة( P208 
 : الغازات الممتزة1الجدول 

 األمم رقم
 الشعبة أو الرتبة االسم والوصف المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

التركيز القاتل 
 3مل/م

األحكام الخاصة 
 المتعلقة بالتعبئة

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 z   1-2 غازات وتزة، هلوبة،   م ي 3510
 z   2-2 غازات وتزة،   م ي 3511
 z 5 000 ≤  3-2 غازات وتزة، سامة،   م ي 3512
 z  1-5 2-2   م يغازات وتزة، مؤاسدة،  3513
 z 5 000 ≤ 1-2 3-2 غازات وتزة، سامة، هلوبة،   م ي 3514
 z 5 000 ≤ 1-5 3-2 غازات وتزة، سامة، مؤاسدة،   م ي 3515
 z 5 000 ≤ 8 3-2 غازات وتزة، سامة، ياالة،   م ي 3516

 1-2 3-2 غازات وتزة، سامة، هلوبة، ياالة،   م ي 3517
8 

≥ 000 5 
z 

 1-5 3-2 غازات وتزة، سامة، مؤاسدة، ياالة،   م ي 3518
8 

≥ 000 5 
z 

 a 387 8 3-2 ثالغ فلوريد البوروم، وتز 3519

 1-5 3-2 الور، وتز 3520
8 

293 
a 

 a 450 8 3-2 رابع فلوريد السيليكوم، وتز 3521
 d 20 1-2 3-2 يرسخت، وتز 3522
 d, r 620 1-2 3-2 وتزبرمام،  3523
  190 8 3-2 خامس فلوريد الفوسفور، وتز 3524
 d 20 1-2 3-2 فوسفخت، وتز 3525
  2 1-2 3-2 سيلينيد اهليدروبخت، وتز 3526

  

69 

P300 توجيه التعبئة P300 
 .3064األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
 4C2 يو 4C1هزيد سعة الواحدة منارا علرى لررت واحرد ومر  صرناتيق خشربية خاربيرة ) ال عبوات جممعة مكو ة م  عل  معد ية تاخلية 

 لرتات م  احمللول. 5ياثر م  على حتتو   ال (4Fيو 4D يو
 اشتراطات إضافية:

 إحاطة ااملة مباتة هوسيد ماصة.حتاط العل  املعد ية  -1
 سري .يمباتة مناسبة اتيمة للماء والنرتوغل اامال    هبط  الصناتيق اخلشبية هبطينا   -2
 

P301 توجيه التعبئة P301 
 .3165األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص
 ضغط مصنوع م  ي ابي  األلومنيوم ومزوت بأغطية ملحومة. وعاء (1)

 لرتا . 46 مقدارا منيوم امللحوم ذ  حجم تاخلي يقصىو م  األل خزاميتكوم االحتواء األويل للوقوت تاخل هذا الوعاء م   
 2 755والضغط املا ومرت  اال فجار  األتىن  ايلوباسكال  1 275الضغط املا ومرت  التصميمي األتىن للوعاء اخلاربي يكوم  

 ايلوباسكال.
 يفحص ال وعاء يثناء هصنيع  وقبل شحن  للتأاد م  ي   ما ع للتسرب. 
كوالي ، تاخل عبوة معد ية خاربية ميهغلَّف الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمو ة مباتة هوسيد غ  قابلة لالحرتاق، مثل ماتة الف   

 حتمي بصورة اافية مجيع التجايزات.مغلقة باحكام 
 لرتا . 42امية الوقوت القصوى لكل وحدة وطرت هكوم   

 األلومنيوم.ضغط مصنوع م   وعاء (2)
 حجم تاخلي يقصى ذات ةمر  ةيتكوم االحتواء األويل للوقوت تاخل هذا الوعاء م  حج ة وقوت ملحومة اتيمة للبخار مزوتة ئويصل 

 لرتا . 46 مقدارا
  5 170والضغط املا ومرت  اال فجار  األتىن  ايلوباسكال  2 680الضغط املا ومرت  التصميمي األتىن لوعاء الضغط يكوم  

 ايلوباسكال.
يفحص ال وعاء يثناء هصنيع  وقبل شحن  للتأاد م  ي   ما ع للتسرب، مث يغلَّف بصورة مأمو ة يف ماتة هوسيد غ  قابلة لالحرتاق،  

 كوالي ، تاخل عبوة معد ية خاربية مغلقة باحكام حتمي بصورة اافية مجيع التجايزات.يممثل ماتة الف  
 لرتا . 42امية الوقوت القصوى لكل وحدة وطرت هكوم   

 

P302 توجيه التعبئة P302 
 .3269األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءالتالية شريطة  اجملمعة باستخدام العبوات يرخص
 العبوات اخلاربية:

 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)هنكات 

 هابع على الصفحة التالية
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P208 هابع( توجيه التعبئة( P208 
 : الغازات الممتزة1الجدول 

 األمم رقم
 الشعبة أو الرتبة االسم والوصف المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

التركيز القاتل 
 3مل/م

األحكام الخاصة 
 المتعلقة بالتعبئة

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 z   1-2 غازات وتزة، هلوبة،   م ي 3510
 z   2-2 غازات وتزة،   م ي 3511
 z 5 000 ≤  3-2 غازات وتزة، سامة،   م ي 3512
 z  1-5 2-2   م يغازات وتزة، مؤاسدة،  3513
 z 5 000 ≤ 1-2 3-2 غازات وتزة، سامة، هلوبة،   م ي 3514
 z 5 000 ≤ 1-5 3-2 غازات وتزة، سامة، مؤاسدة،   م ي 3515
 z 5 000 ≤ 8 3-2 غازات وتزة، سامة، ياالة،   م ي 3516

 1-2 3-2 غازات وتزة، سامة، هلوبة، ياالة،   م ي 3517
8 

≥ 000 5 
z 

 1-5 3-2 غازات وتزة، سامة، مؤاسدة، ياالة،   م ي 3518
8 

≥ 000 5 
z 

 a 387 8 3-2 ثالغ فلوريد البوروم، وتز 3519

 1-5 3-2 الور، وتز 3520
8 

293 
a 

 a 450 8 3-2 رابع فلوريد السيليكوم، وتز 3521
 d 20 1-2 3-2 يرسخت، وتز 3522
 d, r 620 1-2 3-2 وتزبرمام،  3523
  190 8 3-2 خامس فلوريد الفوسفور، وتز 3524
 d 20 1-2 3-2 فوسفخت، وتز 3525
  2 1-2 3-2 سيلينيد اهليدروبخت، وتز 3526
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P300 توجيه التعبئة P300 
 .3064األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
 4C2 يو 4C1هزيد سعة الواحدة منارا علرى لررت واحرد ومر  صرناتيق خشربية خاربيرة ) ال عبوات جممعة مكو ة م  عل  معد ية تاخلية 

 لرتات م  احمللول. 5ياثر م  على حتتو   ال (4Fيو 4D يو
 اشتراطات إضافية:

 إحاطة ااملة مباتة هوسيد ماصة.حتاط العل  املعد ية  -1
 سري .يمباتة مناسبة اتيمة للماء والنرتوغل اامال    هبط  الصناتيق اخلشبية هبطينا   -2
 

P301 توجيه التعبئة P301 
 .3165األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص
 ضغط مصنوع م  ي ابي  األلومنيوم ومزوت بأغطية ملحومة. وعاء (1)

 لرتا . 46 مقدارا منيوم امللحوم ذ  حجم تاخلي يقصىو م  األل خزاميتكوم االحتواء األويل للوقوت تاخل هذا الوعاء م   
 2 755والضغط املا ومرت  اال فجار  األتىن  ايلوباسكال  1 275الضغط املا ومرت  التصميمي األتىن للوعاء اخلاربي يكوم  

 ايلوباسكال.
 يفحص ال وعاء يثناء هصنيع  وقبل شحن  للتأاد م  ي   ما ع للتسرب. 
كوالي ، تاخل عبوة معد ية خاربية ميهغلَّف الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمو ة مباتة هوسيد غ  قابلة لالحرتاق، مثل ماتة الف   

 حتمي بصورة اافية مجيع التجايزات.مغلقة باحكام 
 لرتا . 42امية الوقوت القصوى لكل وحدة وطرت هكوم   

 األلومنيوم.ضغط مصنوع م   وعاء (2)
 حجم تاخلي يقصى ذات ةمر  ةيتكوم االحتواء األويل للوقوت تاخل هذا الوعاء م  حج ة وقوت ملحومة اتيمة للبخار مزوتة ئويصل 

 لرتا . 46 مقدارا
  5 170والضغط املا ومرت  اال فجار  األتىن  ايلوباسكال  2 680الضغط املا ومرت  التصميمي األتىن لوعاء الضغط يكوم  

 ايلوباسكال.
يفحص ال وعاء يثناء هصنيع  وقبل شحن  للتأاد م  ي   ما ع للتسرب، مث يغلَّف بصورة مأمو ة يف ماتة هوسيد غ  قابلة لالحرتاق،  

 كوالي ، تاخل عبوة معد ية خاربية مغلقة باحكام حتمي بصورة اافية مجيع التجايزات.يممثل ماتة الف  
 لرتا . 42امية الوقوت القصوى لكل وحدة وطرت هكوم   

 

P302 توجيه التعبئة P302 
 .3269األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءالتالية شريطة  اجملمعة باستخدام العبوات يرخص
 العبوات اخلاربية:

 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)هنكات 

 هابع على الصفحة التالية
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P302 هابع( توجيه التعبئة( P302 
 العبوات الداخلية:
غرام لكل عبوة  500مليلرتا  لكل عبوة تاخلية إذا اا   سائلة، و 125 ()ياسيد فوقي عضو  الكمية القصوى للماتة احلفازةهكوم 

 .صلبةتاخلية إذا اا   
 املاتة األساسية واملاتة احلفازة بصورة منفصلة يف عبوات تاخلية. بأهع

 هتفاعل هفاعال  خطرا  يف حال حدوث هسرب. يال العبوة اخلاربية شريطةجيوز وضع املكو ات يف  فس 
  على املاتة األساسية.، بتطبيقاا 3وفقا  للمعاي  اخلاصة بالرهبة  III يو IIالعبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم هستويف 

 

P400 توجيه التعبئة P400 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

. وهصررنع األوعيررة مر  الفرروالذ ومضررع الختبرار برردئي مث الختبررارات 6-3-1-4شررريطة اسرتيفاء األحكررام العامررة الروارتة يف ضررغط ال يوعيرة (1)
يثنراء النقرل حتر  طبقرة مر   ضرغط مرا ومرت (. ويكروم السرائل) (برار 10ميغاباسركال ) 1يقرل عر   ال سرنوات عنرد ضرغط 10تورية ال 

 بار(. 0.2ايلوباسكال )  20يقل الضغط املا ومرت  ع  يال غاز خامل على
 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1)يسررررررررطوا ات  يو (4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A) صررررررررناتيق (2)

 معد يرة يو معد يرة مغلقرة باحكرام فيارا عبروات تاخليرة زبابيرة علبرا   ( هتضم 3B2 يو 3B1 يو 3A2 يو 3A1هنكات ) يو (1G يو 1D يو
لرت واحد وهلا سداتات ملولبة ذات حشايا. وهوسد العبوات الداخلية م  مجيع اجلوا   مبراتة بافرة ماصرة غر   علىهزيد سعة ال مناا  ال

مر  سرعتاا. وهبلرغ الكتلرة الصرافية يف املائرة  90 برأاثر مر  مترأل العبروات الداخليرة وال .بكاملارا قابلة لالحرتاق هكفي المتصاص احملتويات
 اغ.  125القصوى للعبوات اخلاربية 

 4B يو 4Aصررررررناتيق ) يو (3B2 يو 3B1 يو 3A2 يو 3A1هنكررررررات ) يو (،1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1) يسررررررطوا ات (3)
 غلقرةمعد يرة تاخليرة م هتضم  علبرا   اغ  150الكتلة الصافية القصوى لكل مناا املعدم هبلغ  يو منيومو األل يو ( مصنوعة م  الفوالذ4N يو

لرررتات، وهلررا سررداتات ملولبررة ذات حشررايا. وهوسررد العبرروات الداخليررة مرر  مجيررع اجلوا رر  مبرراتة  4هزيررد سررعة الواحرردة مناررا عرر   ال باحكررام
وهفصرررل اررل طبقرررة مرر  العبرروات الداخليرررة ئررابز فاصرررل . بكاملاررا بافررة ماصررة غررر  قابلررة لالحرررتاق بكميرررة هكفرري المتصررراص احملتويررات

 م  سعتاا.يف املائة  90 متأل العبوات الداخلية بأاثر م  وال باإلضافة إىل ماتة التوسيد.
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:

PP86  الوسائل األخرى.إحدى  يو ، جي  إزالة اهلواء م  حيز البخار بواسطة النرتوبخت3394و 3392يف حالة رقمي األمم املتحدة 
 

P401 توجيه التعبئة P401 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

. وهصررنع األوعيررة مر  الفرروالذ ومضررع الختبرار برردئي مث الختبررارات 6-3-1-4شررريطة اسرتيفاء األحكررام العامررة الروارتة يف ضررغط اليوعيرة  (1)
ضرغط مرا ومرت (. ويكروم السرائل يثنراء النقرل حتر  طبقرة مر  ) (برار 6ميغاباسركال ) 0.6يقل ع   ال سنوات عند ضغط 10ال تورية  

 بار(. 0.2ايلوباسكال )  20يقل الضغط املا ومرت  ع   يال غاز خامل على
 معةاجمل عبواتال (2)

 العبوات اخلاربية:
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 هابع على الصفحة التالية
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P401 هابع(ة توجيه التعبئ( P401 
 العبوات الداخلية:

 لرت 1وبسعة قصوى  ملولبة البالستيك مزوتة بسداتات يو املعدم يو الزباجمصنوعة م  
 .بكاملاا بكمية هكفي المتصاص احملتويات مباتة هوسيد وامتصاص خاملة جي  يم هكوم العبوة الداخلية حماطة

 اغ.  30ال هتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوة اخلاربية  
 

P402 توجيه التعبئة P402 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

. وهصنع األوعية م  الفوالذ ومضع الختبار بدئي مث الختبارات 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف ضغط اليوعية  (1)
ضغط ما ومرت (. ويكوم السائل يثناء النقل حت  طبقة م  ) (بار 6ميغاباسكال ) 0.6يقل ع   ال سنوات عند ضغط 10تورية ال 

 بار(. 0.2ايلوباسكال )  20يقل الضغط املا ومرت  ع  يال غاز خامل على
 معةاجملعبوات ال (2)

 العبوات اخلاربية:
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 يلي: اما  بكتلة صافية قصوىالعبوات الداخلية 
 اغ  10   زباج
 اغ  15  بالستيك يو معدم

 هزوت ال عبوة تاخلية بسداتات ملولبة.
 .بكاملاا بكمية هكفي المتصاص احملتويات مباتة هوسيد وامتصاص خاملةحتاط ال عبوة تاخلية 

 اغ.  125هتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خاربية  يال جي 
 لرتا . 250( ذات سعة قصوى 1A1فوالذية )يسطوا ات  (3)
 250مقدارها ( ذات سعة قصوى 6HB1 يو 6HA1)منيوم و األل يو عبوات مرابة مكو ة م  وعاء بالستيكي تاخل يسطوا ة م  الفوالذ (4)

 .لرتا  
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P302 هابع( توجيه التعبئة( P302 
 العبوات الداخلية:
غرام لكل عبوة  500مليلرتا  لكل عبوة تاخلية إذا اا   سائلة، و 125 ()ياسيد فوقي عضو  الكمية القصوى للماتة احلفازةهكوم 

 .صلبةتاخلية إذا اا   
 املاتة األساسية واملاتة احلفازة بصورة منفصلة يف عبوات تاخلية. بأهع

 هتفاعل هفاعال  خطرا  يف حال حدوث هسرب. يال العبوة اخلاربية شريطةجيوز وضع املكو ات يف  فس 
  على املاتة األساسية.، بتطبيقاا 3وفقا  للمعاي  اخلاصة بالرهبة  III يو IIالعبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم هستويف 

 

P400 توجيه التعبئة P400 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

. وهصررنع األوعيررة مر  الفرروالذ ومضررع الختبرار برردئي مث الختبررارات 6-3-1-4شررريطة اسرتيفاء األحكررام العامررة الروارتة يف ضررغط ال يوعيرة (1)
يثنراء النقرل حتر  طبقرة مر   ضرغط مرا ومرت (. ويكروم السرائل) (برار 10ميغاباسركال ) 1يقرل عر   ال سرنوات عنرد ضرغط 10تورية ال 

 بار(. 0.2ايلوباسكال )  20يقل الضغط املا ومرت  ع  يال غاز خامل على
 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1)يسررررررررطوا ات  يو (4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A) صررررررررناتيق (2)

 معد يرة يو معد يرة مغلقرة باحكرام فيارا عبروات تاخليرة زبابيرة علبرا   ( هتضم 3B2 يو 3B1 يو 3A2 يو 3A1هنكات ) يو (1G يو 1D يو
لرت واحد وهلا سداتات ملولبة ذات حشايا. وهوسد العبوات الداخلية م  مجيع اجلوا   مبراتة بافرة ماصرة غر   علىهزيد سعة ال مناا  ال

مر  سرعتاا. وهبلرغ الكتلرة الصرافية يف املائرة  90 برأاثر مر  مترأل العبروات الداخليرة وال .بكاملارا قابلة لالحرتاق هكفي المتصاص احملتويات
 اغ.  125القصوى للعبوات اخلاربية 

 4B يو 4Aصررررررناتيق ) يو (3B2 يو 3B1 يو 3A2 يو 3A1هنكررررررات ) يو (،1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1) يسررررررطوا ات (3)
 غلقرةمعد يرة تاخليرة م هتضم  علبرا   اغ  150الكتلة الصافية القصوى لكل مناا املعدم هبلغ  يو منيومو األل يو ( مصنوعة م  الفوالذ4N يو

لرررتات، وهلررا سررداتات ملولبررة ذات حشررايا. وهوسررد العبرروات الداخليررة مرر  مجيررع اجلوا رر  مبرراتة  4هزيررد سررعة الواحرردة مناررا عرر   ال باحكررام
وهفصرررل اررل طبقرررة مرر  العبرروات الداخليرررة ئررابز فاصرررل . بكاملاررا بافررة ماصررة غررر  قابلررة لالحرررتاق بكميرررة هكفرري المتصررراص احملتويررات

 م  سعتاا.يف املائة  90 متأل العبوات الداخلية بأاثر م  وال باإلضافة إىل ماتة التوسيد.
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:

PP86  الوسائل األخرى.إحدى  يو ، جي  إزالة اهلواء م  حيز البخار بواسطة النرتوبخت3394و 3392يف حالة رقمي األمم املتحدة 
 

P401 توجيه التعبئة P401 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

. وهصررنع األوعيررة مر  الفرروالذ ومضررع الختبرار برردئي مث الختبررارات 6-3-1-4شررريطة اسرتيفاء األحكررام العامررة الروارتة يف ضررغط اليوعيرة  (1)
ضرغط مرا ومرت (. ويكروم السرائل يثنراء النقرل حتر  طبقرة مر  ) (برار 6ميغاباسركال ) 0.6يقل ع   ال سنوات عند ضغط 10ال تورية  

 بار(. 0.2ايلوباسكال )  20يقل الضغط املا ومرت  ع   يال غاز خامل على
 معةاجمل عبواتال (2)

 العبوات اخلاربية:
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 هابع على الصفحة التالية

71 

P401 هابع(ة توجيه التعبئ( P401 
 العبوات الداخلية:

 لرت 1وبسعة قصوى  ملولبة البالستيك مزوتة بسداتات يو املعدم يو الزباجمصنوعة م  
 .بكاملاا بكمية هكفي المتصاص احملتويات مباتة هوسيد وامتصاص خاملة جي  يم هكوم العبوة الداخلية حماطة

 اغ.  30ال هتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوة اخلاربية  
 

P402 توجيه التعبئة P402 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

. وهصنع األوعية م  الفوالذ ومضع الختبار بدئي مث الختبارات 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف ضغط اليوعية  (1)
ضغط ما ومرت (. ويكوم السائل يثناء النقل حت  طبقة م  ) (بار 6ميغاباسكال ) 0.6يقل ع   ال سنوات عند ضغط 10تورية ال 

 بار(. 0.2ايلوباسكال )  20يقل الضغط املا ومرت  ع  يال غاز خامل على
 معةاجملعبوات ال (2)

 العبوات اخلاربية:
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 يلي: اما  بكتلة صافية قصوىالعبوات الداخلية 
 اغ  10   زباج
 اغ  15  بالستيك يو معدم

 هزوت ال عبوة تاخلية بسداتات ملولبة.
 .بكاملاا بكمية هكفي المتصاص احملتويات مباتة هوسيد وامتصاص خاملةحتاط ال عبوة تاخلية 

 اغ.  125هتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خاربية  يال جي 
 لرتا . 250( ذات سعة قصوى 1A1فوالذية )يسطوا ات  (3)
 250مقدارها ( ذات سعة قصوى 6HB1 يو 6HA1)منيوم و األل يو عبوات مرابة مكو ة م  وعاء بالستيكي تاخل يسطوا ة م  الفوالذ (4)

 .لرتا  
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P403 توجيه التعبئة P403 
 :3-1-4و 1-1-4 يف األحكام العامة الوارتة استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 معةمجالعبوات ال
 الكتلة الصافية القصوى العبوات الخارجية العبوات الداخلية

 اغ  2 زباج
 اغ  15 بالستيك

 اغ  20 معدم
 العبوات الداخلية إغالقحيكم 

 مثال ( بسداتات ملولبة، يو اغالقاا بشرائطب)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

      1B1)، (1B2يلومنيوم 
       1N1)، (1N2معدم آخر 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 1D)) يخش  رقائق
   (1G)  ارهوم

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
    (4N)معدم آخر 

 (4C1)خش  طبيعي 
 (4C2) للتنخيلما عة  درامجبخش  طبيعي 
 (4D) خش  رقائقي

 (4F)خش  معات هكوين  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 تنكات
      3A1)، (3A2فوالذ 

    3B1)، (3B2يلومنيوم 
 3H1)، (3H2بالستيك 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  60
 اغ  250

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 الصافية القصوىالكتلة   العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A1، 1A2) فوالذ

 1B1) ، (1B2يلومنيوم 
 1N1) ، (1N2األلومنيوم  يو الفوالذ غ آخر معدم 

 1H1، (1H2) بالستيك
 تنكات

 3A1) ، (3A2فوالذ 
 3B1) ،(3B2منيوم و يل

 3H1) ،(3H2بالستيك 
 العبوات المركبة

 (6HB1 يو 6HA1)األلومنيوم  يو وعاء بالستيكي تاخل يسطوا ة م  الفوالذ
 6HH1 يو 6HG1اخلشرررر  الرقررررائقي ) يو البالسررررتيك يو وعرررراء بالسررررتيكي تاخررررل يسررررطوا ة مرررر  الكرهرررروم 

 (6HD1 يو
 الكرهرروم يو اخلشرر  الرقررائقي يو اخلشرر  يو األلومنيرروم يو وعرراء بالسررتيكي تاخررل صررندوق مرر  الفرروالذ 

 6HH2) يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو (6HA2البالستيك اجلامد  يو الليفي

  
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  250

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 
 اغ  250
 اغ  75

 
 اغ  75

 
   .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغط

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP83 حمذوف   
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P404 توجيه التعبئة P404 

 2008و 2005و 1855و 1854و 1383يرقررام األمررم املتحرردة التاليررة:  املدربررة حتر التلقائيررة االشررتعال  صررلبةاملروات الينطبرق هررذا التوبيرر  علررى 
 .3461و 3393و 3391و 3200و 2881و 2846و 2546و 2545و 2441و
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  رخصيُ 
 المجمعة العبوات (1)

 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1يو 1A2 يو 1A1) :العبوات الخارجية
 (4H2 يو 4G يو 4F يو 4Dو 4C2 يو 4C1 يو

 هكرررررررررروم العبرررررررررروات الداخليررررررررررة اررررررررررغ.   15الكتلررررررررررة الصررررررررررافية لكررررررررررل مناررررررررررا علررررررررررى هزيررررررررررد  ال معد يررررررررررة يوعيررررررررررة :العبوات الداخلية 
 بة.ومزوتة بسداتات ملول اإلغالقكمة حم 

اغ، وهلا سداتات ملولبة ذات حشايا، وهوسد   1الكتلة الصافية لكل مناا على هزيد  ال معد يةيوعية 
 م  مجيع اجلوا   وحتتوياا عل  معد ية تاخلية مغلقة باحكام. 

 اغ.  125وهبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوات اخلاربية  
 .اغ  150 القصوى: الكتلة اإلمجالية (3B2 يو 3B1 يو 3A2 يو 3A1وي 1N2 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1) :العبوات المعدنية (2)
 الكتلرررررررررة اإلمجاليرررررررررة  (6HB1 يو 6HA1منيررررررررروم )و األل يو وعررررررررراء بالسرررررررررتيكي تاخرررررررررل يسرررررررررطوا ة مررررررررر  الفررررررررروالذ :العبوات المركبة (3)

 .اغ  150القصوى:  
 .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغطميك  استخدام 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP86  إحدى الوسائل األخرى. يو ، جي  إزالة اهلواء م  حيز البخار بواسطة النرتوبخت3393و 3391يف حالة رقمي األمم املتحدة 

 
P405 توجيه التعبئة P405 

 .1381املتحدة األمم  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 ، فوسفور رط :1381األمم املتحدة  رقميف حالة  (1)
 العبوات المجمعة )ي( 
  .اغ  75الكتلة الصافية القصوى:  (4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A) العبوات الخارجية:  
 العبوات الداخلية:  
   اغ؛  15 لكل مناا قصوىالصافية الكتلة ال، كمة اإلغالقعل  معد ية حم '1'  

تاخليررة زبابيررة موسرردة مرر  مجيررع اجلوا رر  مبرراتة بافررة ماصررة غرر  قابلررة لالحرررتاق بكميررة هكفرري المتصرراص  يو عبرروات  '2'
  اغ؛  2 اامل احملتويات وذات اتلة صافية قصوى

 .اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: .(1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1) األسطوانات )ب( 
 اغ.  120الكتلة الصافية القصوى:  .(3B1 يو 3A1) التنكات  
 .IIالتعبئة  مبستوى يتاء جمموعة 4-5-1-6هكوم هذا العبوات قاترة على ابتياز اختبار منع التسرب املبخت يف الفقرة  

 ، فوسفور باف:1381األمم املتحدة  رقميف حالة  (2)
 ؛ فاصمة منصارةيف حالة وبوت  ،اغ  400 كتلة صافية قصوىب( 1N2 يو 1B2 يو 1A2) أسطوانات )ي(

 على النحو الذ  حتدتا السلطة املختصة. ،1يصناف ذات غالف صل  إذا  ُقل بدوم مكو ات الرهبة  يو يف قذائف يو )ب(
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P403 توجيه التعبئة P403 
 :3-1-4و 1-1-4 يف األحكام العامة الوارتة استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 معةمجالعبوات ال
 الكتلة الصافية القصوى العبوات الخارجية العبوات الداخلية

 اغ  2 زباج
 اغ  15 بالستيك

 اغ  20 معدم
 العبوات الداخلية إغالقحيكم 

 مثال ( بسداتات ملولبة، يو اغالقاا بشرائطب)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

      1B1)، (1B2يلومنيوم 
       1N1)، (1N2معدم آخر 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 1D)) يخش  رقائق
   (1G)  ارهوم

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
    (4N)معدم آخر 

 (4C1)خش  طبيعي 
 (4C2) للتنخيلما عة  درامجبخش  طبيعي 
 (4D) خش  رقائقي

 (4F)خش  معات هكوين  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 تنكات
      3A1)، (3A2فوالذ 

    3B1)، (3B2يلومنيوم 
 3H1)، (3H2بالستيك 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  60
 اغ  250

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 الصافية القصوىالكتلة   العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A1، 1A2) فوالذ

 1B1) ، (1B2يلومنيوم 
 1N1) ، (1N2األلومنيوم  يو الفوالذ غ آخر معدم 

 1H1، (1H2) بالستيك
 تنكات

 3A1) ، (3A2فوالذ 
 3B1) ،(3B2منيوم و يل

 3H1) ،(3H2بالستيك 
 العبوات المركبة

 (6HB1 يو 6HA1)األلومنيوم  يو وعاء بالستيكي تاخل يسطوا ة م  الفوالذ
 6HH1 يو 6HG1اخلشرررر  الرقررررائقي ) يو البالسررررتيك يو وعرررراء بالسررررتيكي تاخررررل يسررررطوا ة مرررر  الكرهرررروم 

 (6HD1 يو
 الكرهرروم يو اخلشرر  الرقررائقي يو اخلشرر  يو األلومنيرروم يو وعرراء بالسررتيكي تاخررل صررندوق مرر  الفرروالذ 

 6HH2) يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو (6HA2البالستيك اجلامد  يو الليفي

  
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  250
 اغ  250

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 
 اغ  250
 اغ  75

 
 اغ  75

 
   .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغط

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP83 حمذوف   
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P404 توجيه التعبئة P404 

 2008و 2005و 1855و 1854و 1383يرقررام األمررم املتحرردة التاليررة:  املدربررة حتر التلقائيررة االشررتعال  صررلبةاملروات الينطبرق هررذا التوبيرر  علررى 
 .3461و 3393و 3391و 3200و 2881و 2846و 2546و 2545و 2441و
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  رخصيُ 
 المجمعة العبوات (1)

 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1يو 1A2 يو 1A1) :العبوات الخارجية
 (4H2 يو 4G يو 4F يو 4Dو 4C2 يو 4C1 يو

 هكرررررررررروم العبرررررررررروات الداخليررررررررررة اررررررررررغ.   15الكتلررررررررررة الصررررررررررافية لكررررررررررل مناررررررررررا علررررررررررى هزيررررررررررد  ال معد يررررررررررة يوعيررررررررررة :العبوات الداخلية 
 بة.ومزوتة بسداتات ملول اإلغالقكمة حم 

اغ، وهلا سداتات ملولبة ذات حشايا، وهوسد   1الكتلة الصافية لكل مناا على هزيد  ال معد يةيوعية 
 م  مجيع اجلوا   وحتتوياا عل  معد ية تاخلية مغلقة باحكام. 

 اغ.  125وهبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوات اخلاربية  
 .اغ  150 القصوى: الكتلة اإلمجالية (3B2 يو 3B1 يو 3A2 يو 3A1وي 1N2 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1) :العبوات المعدنية (2)
 الكتلرررررررررة اإلمجاليرررررررررة  (6HB1 يو 6HA1منيررررررررروم )و األل يو وعررررررررراء بالسرررررررررتيكي تاخرررررررررل يسرررررررررطوا ة مررررررررر  الفررررررررروالذ :العبوات المركبة (3)

 .اغ  150القصوى:  
 .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغطميك  استخدام 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP86  إحدى الوسائل األخرى. يو ، جي  إزالة اهلواء م  حيز البخار بواسطة النرتوبخت3393و 3391يف حالة رقمي األمم املتحدة 

 
P405 توجيه التعبئة P405 

 .1381املتحدة األمم  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 ، فوسفور رط :1381األمم املتحدة  رقميف حالة  (1)
 العبوات المجمعة )ي( 
  .اغ  75الكتلة الصافية القصوى:  (4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A) العبوات الخارجية:  
 العبوات الداخلية:  
   اغ؛  15 لكل مناا قصوىالصافية الكتلة ال، كمة اإلغالقعل  معد ية حم '1'  

تاخليررة زبابيررة موسرردة مرر  مجيررع اجلوا رر  مبرراتة بافررة ماصررة غرر  قابلررة لالحرررتاق بكميررة هكفرري المتصرراص  يو عبرروات  '2'
  اغ؛  2 اامل احملتويات وذات اتلة صافية قصوى

 .اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: .(1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1) األسطوانات )ب( 
 اغ.  120الكتلة الصافية القصوى:  .(3B1 يو 3A1) التنكات  
 .IIالتعبئة  مبستوى يتاء جمموعة 4-5-1-6هكوم هذا العبوات قاترة على ابتياز اختبار منع التسرب املبخت يف الفقرة  

 ، فوسفور باف:1381األمم املتحدة  رقميف حالة  (2)
 ؛ فاصمة منصارةيف حالة وبوت  ،اغ  400 كتلة صافية قصوىب( 1N2 يو 1B2 يو 1A2) أسطوانات )ي(

 على النحو الذ  حتدتا السلطة املختصة. ،1يصناف ذات غالف صل  إذا  ُقل بدوم مكو ات الرهبة  يو يف قذائف يو )ب(
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P406 توجيه التعبئة P406 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 العبوات اجملمعة (1)
 (3H2 يو 3H1يو 1H2 يو 1H1يو 1D يو 1G يو 4H2 يو 4H1 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1العبوات اخلاربية: ) 
 العبوات الداخلية: عبوات مقاومة للماء. 

اخلشررررررر   يو ( مررررررر  البالسرررررررتيك4H2و 4Gو 4C2و 4Fو 4Dو 4C1و 4Nو 4Bو 4Aصرررررررناتيق ) يو (1G يو 1D يو 1H2) يسرررررررطوا ات (2)
 .طالء مقاوم للماء يو بطا ة رقيقة م  البالستيك يو ، مزوتة بكيس تاخلي مقاوم للماءالليفي الكرهوم يو الرقائقي

هنكرررات معد يرررة  يو (،1H2 يو 1H1بالسرررتيكية ) يسرررطوا ات يو (،1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1معد يرررة ) يسرررطوا ات (3)
(3A1 3 يوA2 3 يوB1 3 يوB2،) يو ( 3هنكررات بالسررتيكيةH1 3 يوH2،) األلومنيرروم  يو مرر  الفرروالذ يسررطوا اتيوعيررة بالسررتيكية يف  يو
(6HA1 6 يوHB1،) 6اخلشرررر  الرقررررائقي ) يو البالسررررتيك يو الليفرررري مرررر  الكرهرررروم يسررررطوا اتيوعيررررة بالسررررتيكية يف  يوHG1 6 يوHH1 
البالسررتيك  يو الليفري الكرهرروم يو اخلشرر  الرقرائقي يو اخلشر  يو األلومنيروم يو يوعيرة بالسرتيكية يف صررناتيق مر  الفرروالذ يو (،6HD1 يو

 (.6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2يو 6HA2اجلامد )
 اشتراطات إضافية:

 .امللطِّفةحمتوى املاتة  يو الكحول يو العبوات ئيغ مُينع هسرب حمتواها م  املاء وهُب صمم هُ  -1
 بار(. 3ايلوباسكال )  300هراام ضغط يزيد على  يو العبوات بطريقة هتجن  حدوث ضغط مفرط ا فجار  هُب  وهُغَلق -2
 بوة. وع العبوة والكمية القصوى املسموح لا لكل ع 6-3-1-2حتدت يحكام الفقرة  -3

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP24  بكميرررات هزيرررد علررررى  هُنقرررل املرررروات ال ،3369و 3368و 3367و 3366و 3365و 3364و 2852يف حالرررة يرقرررام األمررررم املتحررردة

   لكل طرت. 500
PP25  اغ لكل طرت.  15بكميات هزيد على  هُنقل املوات ال ،1347األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP26  3317و 2907و 1517و 1349و 1348و 1347و 1344و 1322و 1321و 1320و 1310يرقررام األمررم املتحرردة يف حالررة 

 هكوم العبوات خالية م  الرصاص.، 3376و 3344و
PP48  العبررروات املصرررنوعة مرر  مررراتة يخررررى ذات قررردر قليرررل مررر   يمرررا هسرررتخدم العبرروات املعد يرررة. ال ،3474األمرررم املتحررردة  رقرررميف حالررة

هعتررد عبرروات  فررال ،4-1-6التجايررزات املعد يررة األخرررى اتلررك املررذاورة يف الفقرررة  يو وسررائل اإلغررالق املعد يررةاملعرردم، مثررل 
 معد ية.

PP78  اغ لكل طرت.  11.5بكميات هزيد على  هُنقل املوات ال ،3370األمم املتحدة  رقمحالة يف 
PP80  هسرررتويف العبررروات مسرررتوى يتاء جمموعرررة التعبئرررة 3344و 2907حالرررة رقمررري األمرررم املتحررردة يف ،II. العبررروات الررري هسرررتويف  هسرررتخدم وال

 .Iمعاي  جمموعة التعبئة 
 

P407 توجيه التعبئة P407 
 .2254و 1945و 1944و 1331ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
 العبوات اخلاربية:

 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)هنكات 

 الداخلية:العبوات 
 .يف ظروف النقل العاتية يعبوات تاخلية مغلقة باحكام ملنع االشتعال العرض يف عيدام الثقاب باحكام هعبئةجي  

 اغ.  30 زهتجاو  يال جي الي  الليفي اغ باستثناء الصناتيق املصنوعة م  الكرهوم  45هتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوات اخلاربية  يال جي 
 .IIIجي  يم هستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة 

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP27  يف  فررس العبرروة اخلاربيررة مررع ي  بضررائع خطرررة يخرررى  السررالة االشررتعالهعبررأ عيرردام الثقرراب  ال ،1331األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

 هتضرم  العبروات الداخليررة وال الري هعبرأ يف عبروات تاخليرة منفصرلة.عيردام الثقراب الشرمعية "فسرتا"  يو خبرالف عيردام الثقراب املأمو رة
 .السالة االشتعالم  عيدام الثقاب  700يزيد على  ما

75 

P408 توجيه التعبئة P408 
 .3292األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف ستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص
 اخلاليا: يف حالة (1)

 (1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

فيمرا بررخت اخلاليرا وبرخت اخلاليرا والسرطوح الداخليرة للعبروة اخلاربيرة ولضرمام عرردم  التمراسة مرزوتة مبراتة هوسريد هكفري ملنرع العبروات  هكروم
 العبوة اخلاربية يثناء النقل. تاخلحدوث ي  حراة خطرة للخاليا 

 .IIالعبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة  وجي  يم هستويف
 وجير  عردماملصرنوعة مر  األلرواح اخلشربية(.  يو متامرا  يف هغليفات واقية )مثل صرناتيق الشرح  املغلفرة  يو جيوز  قل البطاريات غ  معبأة (2)

 موات يخرى معبأة مع البطاريات. يو حتميل يطراف التوصيل ثقل بطاريات
 .3-1-1-4ال تاعي ألم هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف  

 اشتراط إضافي:
 .تارةقصر حاالت وعزهلا على  و حيول توم حدوث الكاربائية،  الدارةقصر ريات م  البطااخلاليا و  جي  وقاية 

 

P409 توجيه التعبئة P409 
 .3251و 3242و 2956ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  ستيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص
 ؛اغ  50بطبقة طالء؛ الكتلة الصافية القصوى:  يو ( ميك  هزويدها ببطا ة1G) الليفي يسطوا ة م  الكرهوم (1)
 ؛اغ50( مزوت بكيس بالستيكي تاخلي وحيد؛ الكتلة الصافية القصوى:4G) الليفي م  الكرهوم عة: صندوقعبوات جممة  (2)
( مررع عبرروات بالسررتيكية تاخليررة يتضررم  اررل 1G) الليفرري يسررطوا ة مرر  الكرهرروم يو (4G) الليفرري عبرروات جممعررة: صررندوق مرر  الكرهرروم (3)

 .اغ  25اغ؛ الكتلة الصافية القصوى:   5 اايقص مناا وز ا  
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P406 توجيه التعبئة P406 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 العبوات اجملمعة (1)
 (3H2 يو 3H1يو 1H2 يو 1H1يو 1D يو 1G يو 4H2 يو 4H1 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1العبوات اخلاربية: ) 
 العبوات الداخلية: عبوات مقاومة للماء. 

اخلشررررررر   يو ( مررررررر  البالسرررررررتيك4H2و 4Gو 4C2و 4Fو 4Dو 4C1و 4Nو 4Bو 4Aصرررررررناتيق ) يو (1G يو 1D يو 1H2) يسرررررررطوا ات (2)
 .طالء مقاوم للماء يو بطا ة رقيقة م  البالستيك يو ، مزوتة بكيس تاخلي مقاوم للماءالليفي الكرهوم يو الرقائقي

هنكرررات معد يرررة  يو (،1H2 يو 1H1بالسرررتيكية ) يسرررطوا ات يو (،1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1معد يرررة ) يسرررطوا ات (3)
(3A1 3 يوA2 3 يوB1 3 يوB2،) يو ( 3هنكررات بالسررتيكيةH1 3 يوH2،) األلومنيرروم  يو مرر  الفرروالذ يسررطوا اتيوعيررة بالسررتيكية يف  يو
(6HA1 6 يوHB1،) 6اخلشرررر  الرقررررائقي ) يو البالسررررتيك يو الليفرررري مرررر  الكرهرررروم يسررررطوا اتيوعيررررة بالسررررتيكية يف  يوHG1 6 يوHH1 
البالسررتيك  يو الليفري الكرهرروم يو اخلشرر  الرقرائقي يو اخلشر  يو األلومنيروم يو يوعيرة بالسرتيكية يف صررناتيق مر  الفرروالذ يو (،6HD1 يو

 (.6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2يو 6HA2اجلامد )
 اشتراطات إضافية:

 .امللطِّفةحمتوى املاتة  يو الكحول يو العبوات ئيغ مُينع هسرب حمتواها م  املاء وهُب صمم هُ  -1
 بار(. 3ايلوباسكال )  300هراام ضغط يزيد على  يو العبوات بطريقة هتجن  حدوث ضغط مفرط ا فجار  هُب  وهُغَلق -2
 بوة. وع العبوة والكمية القصوى املسموح لا لكل ع 6-3-1-2حتدت يحكام الفقرة  -3

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP24  بكميرررات هزيرررد علررررى  هُنقرررل املرررروات ال ،3369و 3368و 3367و 3366و 3365و 3364و 2852يف حالرررة يرقرررام األمررررم املتحررردة

   لكل طرت. 500
PP25  اغ لكل طرت.  15بكميات هزيد على  هُنقل املوات ال ،1347األمم املتحدة  رقميف حالة 
PP26  3317و 2907و 1517و 1349و 1348و 1347و 1344و 1322و 1321و 1320و 1310يرقررام األمررم املتحرردة يف حالررة 

 هكوم العبوات خالية م  الرصاص.، 3376و 3344و
PP48  العبررروات املصرررنوعة مرر  مررراتة يخررررى ذات قررردر قليرررل مررر   يمرررا هسرررتخدم العبرروات املعد يرررة. ال ،3474األمرررم املتحررردة  رقرررميف حالررة

هعتررد عبرروات  فررال ،4-1-6التجايررزات املعد يررة األخرررى اتلررك املررذاورة يف الفقرررة  يو وسررائل اإلغررالق املعد يررةاملعرردم، مثررل 
 معد ية.

PP78  اغ لكل طرت.  11.5بكميات هزيد على  هُنقل املوات ال ،3370األمم املتحدة  رقمحالة يف 
PP80  هسرررتويف العبررروات مسرررتوى يتاء جمموعرررة التعبئرررة 3344و 2907حالرررة رقمررري األمرررم املتحررردة يف ،II. العبررروات الررري هسرررتويف  هسرررتخدم وال

 .Iمعاي  جمموعة التعبئة 
 

P407 توجيه التعبئة P407 
 .2254و 1945و 1944و 1331ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
 العبوات اخلاربية:

 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)هنكات 

 الداخلية:العبوات 
 .يف ظروف النقل العاتية يعبوات تاخلية مغلقة باحكام ملنع االشتعال العرض يف عيدام الثقاب باحكام هعبئةجي  

 اغ.  30 زهتجاو  يال جي الي  الليفي اغ باستثناء الصناتيق املصنوعة م  الكرهوم  45هتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوات اخلاربية  يال جي 
 .IIIجي  يم هستويف العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة 

 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم
PP27  يف  فررس العبرروة اخلاربيررة مررع ي  بضررائع خطرررة يخرررى  السررالة االشررتعالهعبررأ عيرردام الثقرراب  ال ،1331األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

 هتضرم  العبروات الداخليررة وال الري هعبرأ يف عبروات تاخليرة منفصرلة.عيردام الثقراب الشرمعية "فسرتا"  يو خبرالف عيردام الثقراب املأمو رة
 .السالة االشتعالم  عيدام الثقاب  700يزيد على  ما
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P408 توجيه التعبئة P408 
 .3292األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف ستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص
 اخلاليا: يف حالة (1)

 (1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

فيمرا بررخت اخلاليرا وبرخت اخلاليرا والسرطوح الداخليرة للعبروة اخلاربيرة ولضرمام عرردم  التمراسة مرزوتة مبراتة هوسريد هكفري ملنرع العبروات  هكروم
 العبوة اخلاربية يثناء النقل. تاخلحدوث ي  حراة خطرة للخاليا 

 .IIالعبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة  وجي  يم هستويف
 وجير  عردماملصرنوعة مر  األلرواح اخلشربية(.  يو متامرا  يف هغليفات واقية )مثل صرناتيق الشرح  املغلفرة  يو جيوز  قل البطاريات غ  معبأة (2)

 موات يخرى معبأة مع البطاريات. يو حتميل يطراف التوصيل ثقل بطاريات
 .3-1-1-4ال تاعي ألم هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف  

 اشتراط إضافي:
 .تارةقصر حاالت وعزهلا على  و حيول توم حدوث الكاربائية،  الدارةقصر ريات م  البطااخلاليا و  جي  وقاية 

 

P409 توجيه التعبئة P409 
 .3251و 3242و 2956ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  ستيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص
 ؛اغ  50بطبقة طالء؛ الكتلة الصافية القصوى:  يو ( ميك  هزويدها ببطا ة1G) الليفي يسطوا ة م  الكرهوم (1)
 ؛اغ50( مزوت بكيس بالستيكي تاخلي وحيد؛ الكتلة الصافية القصوى:4G) الليفي م  الكرهوم عة: صندوقعبوات جممة  (2)
( مررع عبرروات بالسررتيكية تاخليررة يتضررم  اررل 1G) الليفرري يسررطوا ة مرر  الكرهرروم يو (4G) الليفرري عبرروات جممعررة: صررندوق مرر  الكرهرروم (3)

 .اغ  25اغ؛ الكتلة الصافية القصوى:   5 اايقص مناا وز ا  
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P410 توجيه التعبئة P410 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 العبوات المجمعة

 العبوات الخارجية الداخلية العبوات
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 اغ  10 زباج

 اغ  30 (ي)بالستيك
 اغ  40 معدم
 اغ  10 (ب()ي)ورق

 اغ  10 (ب()ي)ليفي  ارهوم
 
 
 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 1D)) يخش  رقائق
 )ي( (1G)ارهوم 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
     1N)) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي 
 درام ما عةجب خش  طبيعي

 (4C2)للتنخيل 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F) خش  معات هكوين 
(4G) ليفي ارهوم

 (ي)

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ 60

 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  60
 اغ  400

 تنكات 
      3A2)و (3A1فوالذ 

    3B2)و (3B1يلومنيوم 
 3H2)و (3H1بالستيك 

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A2 يو 1A1فوالذ )

 (1B2 يو 1B1يلومنيوم )
 (1N2 يو 1N1األلومنيوم ) يو الفوالذ غ معدم آخر 
 (1H2 يو 1H1بالستيك )

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 تنكات 
 (3A2 يو 3A1فوالذ )
 (3B2 يو 3B1) يلومنيوم

 (3H2 يو 3H1) بالستيك

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 هابع على الصفحة التالية

__________ 

 .هكوم العبوات ما عة للتنخيل )ي( 
 .(4-3-1-4ال هستخدم هذا العبوات الداخلية إذا اام حمتمال  يم هصبح املوات سائلة يثناء  قلاا )ا ظر  )ب( 
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P410 هابع( توجيه التعبئة( PP410 

 )هابع( العبوات المفردة
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 صناديق

(4A)فوالذ 
 (ج)

(4B)يلومنيوم 
 (ج)

(4N)معدم آخر 
 (ج)

(4C1)خش  طبيعي 
 (ج)

(4D)خش  رقائقي 
 (ج)

(4F)خش  معات هكوين  
 (ج)

(4C2)خش  طبيعي جبدرام ما عة للتنخيل 
 (ج)

(4G) ليفي ارهوم
 (ج)

(4H2)بالستيك بامد 
 )ج(

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ 400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 أكياس
(5M2, 5L3, 5H4, 5H3)ياياس 

 (ت()ج)
 
 اغ  50

 
 اغ  50

 العبوات المركبة
 اخلشر  الرقرائقي يو األلومنيروم يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة مر  الفروالذ 

 6HD1 يو 6HG1 يو 6HB1 يو 6HA1البالسرتيك ) يو الليفري الكرهوم يو
 (6HH1 يو

 اغ  400 اغ  400

 صررررررندوق عررررررات  مرررررر  الفرررررروالذ يو وعررررراء بالسررررررتيكي يف صررررررندوق شررررررح  
 الليفررررررررري الكرهررررررررروم يو اخلشررررررررر  الرقرررررررررائقي يو خلشررررررررر ا يو األلومنيررررررررروم يو
 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالسررررررتيك اجلامرررررررد ) يو
 (6HH2 يو

 اغ  75 اغ  75

 اخلشررر  الرقرررائقي يو األلومنيررروم يو وعررراء زبرررابي يف يسرررطوا ة مررر  الفررروالذ 
يف صرندوق  يو (6PG1 يو 6PD1 يو 6PB1 يو 6PA1) الليفري الكرهوم يو

 6PA2) الليفري الكرهروم يو اخلوص يو اخلش  يو األلومنيوم يو م  الفوالذ
مررررررررررر  البالسرررررررررررتيك يف عبررررررررررروة  يو (6PG2 يو 6PD2 يو 6PC يو 6PB2 يو

 (6PH2 يو 6PH1ت )املمدة  يو اجلامد

 اغ  75 اغ  75
 

 .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغط،
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP39  يلزم هزويد العبوات املعد ية جبااز هنفيس.1378األمم املتحدة  رقميف حالة ، 
PP40  جمموعرررة 3182األمرررم املتحررردة  رقرررم، وارررذلك يف حالرررة 1871و 1437و 1358و 1352و 1326يف حالرررة يرقرررام األمرررم املتحررردة ،

 يسمح باستخدام األاياس. ال ،IIالتعبئة 
PP83 حمذوف   

 .(4-3-1-4)ا ظر  يم هصبح املوات سائلة يثناء  قلاا ال هُستخدم هذا العبوات إذا اام حمتمال   (ج) 
 عند  قلاا يف وحدة  قل مغلقة. IIلتعبئة موات جمموعة التعبئة  إال هُستخدم هذا العبواتال  (ت) 
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P410 توجيه التعبئة P410 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 العبوات المجمعة

 العبوات الخارجية الداخلية العبوات
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 اغ  10 زباج

 اغ  30 (ي)بالستيك
 اغ  40 معدم
 اغ  10 (ب()ي)ورق

 اغ  10 (ب()ي)ليفي  ارهوم
 
 
 

 أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 1D)) يخش  رقائق
 )ي( (1G)ارهوم 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
     1N)) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي 
 درام ما عةجب خش  طبيعي

 (4C2)للتنخيل 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F) خش  معات هكوين 
(4G) ليفي ارهوم

 (ي)

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ 60

 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  60
 اغ  400

 تنكات 
      3A2)و (3A1فوالذ 

    3B2)و (3B1يلومنيوم 
 3H2)و (3H1بالستيك 

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A2 يو 1A1فوالذ )

 (1B2 يو 1B1يلومنيوم )
 (1N2 يو 1N1األلومنيوم ) يو الفوالذ غ معدم آخر 
 (1H2 يو 1H1بالستيك )

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 تنكات 
 (3A2 يو 3A1فوالذ )
 (3B2 يو 3B1) يلومنيوم

 (3H2 يو 3H1) بالستيك

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 
 اغ  120
 اغ  120
 اغ  120

 هابع على الصفحة التالية

__________ 

 .هكوم العبوات ما عة للتنخيل )ي( 
 .(4-3-1-4ال هستخدم هذا العبوات الداخلية إذا اام حمتمال  يم هصبح املوات سائلة يثناء  قلاا )ا ظر  )ب( 
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P410 هابع( توجيه التعبئة( PP410 

 )هابع( العبوات المفردة
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 صناديق

(4A)فوالذ 
 (ج)

(4B)يلومنيوم 
 (ج)

(4N)معدم آخر 
 (ج)

(4C1)خش  طبيعي 
 (ج)

(4D)خش  رقائقي 
 (ج)

(4F)خش  معات هكوين  
 (ج)

(4C2)خش  طبيعي جبدرام ما عة للتنخيل 
 (ج)

(4G) ليفي ارهوم
 (ج)

(4H2)بالستيك بامد 
 )ج(

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ 400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400
 اغ  400

 أكياس
(5M2, 5L3, 5H4, 5H3)ياياس 

 (ت()ج)
 
 اغ  50

 
 اغ  50

 العبوات المركبة
 اخلشر  الرقرائقي يو األلومنيروم يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة مر  الفروالذ 

 6HD1 يو 6HG1 يو 6HB1 يو 6HA1البالسرتيك ) يو الليفري الكرهوم يو
 (6HH1 يو

 اغ  400 اغ  400

 صررررررندوق عررررررات  مرررررر  الفرررررروالذ يو وعررررراء بالسررررررتيكي يف صررررررندوق شررررررح  
 الليفررررررررري الكرهررررررررروم يو اخلشررررررررر  الرقرررررررررائقي يو خلشررررررررر ا يو األلومنيررررررررروم يو
 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالسررررررتيك اجلامرررررررد ) يو
 (6HH2 يو

 اغ  75 اغ  75

 اخلشررر  الرقرررائقي يو األلومنيررروم يو وعررراء زبرررابي يف يسرررطوا ة مررر  الفررروالذ 
يف صرندوق  يو (6PG1 يو 6PD1 يو 6PB1 يو 6PA1) الليفري الكرهوم يو

 6PA2) الليفري الكرهروم يو اخلوص يو اخلش  يو األلومنيوم يو م  الفوالذ
مررررررررررر  البالسرررررررررررتيك يف عبررررررررررروة  يو (6PG2 يو 6PD2 يو 6PC يو 6PB2 يو

 (6PH2 يو 6PH1ت )املمدة  يو اجلامد

 اغ  75 اغ  75
 

 .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغط،
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

PP39  يلزم هزويد العبوات املعد ية جبااز هنفيس.1378األمم املتحدة  رقميف حالة ، 
PP40  جمموعرررة 3182األمرررم املتحررردة  رقرررم، وارررذلك يف حالرررة 1871و 1437و 1358و 1352و 1326يف حالرررة يرقرررام األمرررم املتحررردة ،

 يسمح باستخدام األاياس. ال ،IIالتعبئة 
PP83 حمذوف   

 .(4-3-1-4)ا ظر  يم هصبح املوات سائلة يثناء  قلاا ال هُستخدم هذا العبوات إذا اام حمتمال   (ج) 
 عند  قلاا يف وحدة  قل مغلقة. IIلتعبئة موات جمموعة التعبئة  إال هُستخدم هذا العبواتال  (ت) 
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P411 توجيه التعبئة P411 
 .3270األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص
 (1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 شريطة ا تفاء إمكا ية حدوث ا فجار بسب  زياتة الضغط الداخلي.
 اغ.  30ال هتجاوز الكتلة الصافية القصوى 

 
P412 توجيه التعبئة P412 

 .3527املتحدة األمم  رقمينطبق هذا التوبي  على 
   :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 العبوات اخلاربية: (1)
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2 ،1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 العبوات الداخلية: (2)
غررام لكرل  500مليلرتا  لكل عبوة تاخلية إذا اا   سرائلة، و 125 ()ياسيد فوقي عضو  ازةالكمية القصوى للماتة احلفة هكوم  )ي( 

 .صلبةعبوة تاخلية إذا اا   
 ة.زة بصورة منفصلة يف عبوات تاخليااملاتة األساسية واملاتة احلفة  بأهع )ب( 

 هتفاعل هفاعال  خطرا  يف حال حدوث هسرب. يال جيوز وضع املكو ات يف  فس العبوة اخلاربية شريطة
     على املاتة األساسية.، بتطبيقاا 1-4بالشعبة وفقا  للمعاي  اخلاصة  III يو IIالعبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم هستويف 

 
P500 توجيه التعبئة P500 

 .3356األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 (1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

 .IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
 يحد املولدات يف الطرت:ُيشغةل االشرتاطات التالية عندما  يستويفينقل املولد )املولدات( يف طرت 

  هشَغل املولدات األخرى املوبوتة يف الطرت؛ يال )ي( 
   عال؛تهكوم ماتة التعبئة غ  قابلة لالشويم  )ب( 
 .س100ºوز حرارة السطح اخلاربي للطرت املستكمل هتجا ويال )ج( 
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P501 توجيه التعبئة P501 
 .2015األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 العبوات المجمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

الصافية القصوى  الكتلة
 للعبوة الخارجية

 ،1A1، 1A2، 1B1)يسطوا ات  يو (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4H2صناتيق ) (1)
1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D) 3) هنكات يوA1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 
3H2)  معد ية يو بالستيكية يو عبوات تاخلية زبابيةمع 

، مرررررع عبررررروات تاخليرررررة (1G) مررررر  الكرهررررروميسرررررطوا ة  يو (4G) صرررررندوق مررررر  الكرهررررروم (2)
 معد ية ال مناا تاخل ايس بالستيكي يو بالستيكية

 لرتات 5
 
 

 لرت 2

 اغ  125
 
 
 اغ  50

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات

 (1A1)فوالذ 
 (1B1)يلومنيوم 

 (1N1)األلومنيوم  يو الفوالذ غ معدم آخر 
 (1H1)بالستيك 

 تنكات
   (3A1)فوالذ 

 (3B1)يلومنيوم 
 (3H1)بالستيك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  العبوات المركبة
  (6HA1، 6HB1)األلومنيوم  يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الفوالذ

 ،6HG1) اخلشررر  الرقرررائقي يو البالسرررتيك يو الليفررري وعررراء بالسرررتيكي يف يسرررطوا ة مررر  الكرهررروم
6HH1 ،6HD1) 

وعررررراء  يو األلومنيررررروم يو صرررررندوق عرررررات  مررررر  الفررررروالذ يو وعررررراء بالسرررررتيكي يف صرررررندوق شرررررح 
 الليفرررررررري الكرهررررررروم يو الرقرررررررائقي اخلشررررررر  يو بالسرررررررتيكي يف صرررررررندوق مررررررر  اخلشرررررررر 

 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالستيك اجلامد ) يو
اخلش  الرقائقي  يو الليفي الكرهوم يو األلومنيوم يو وعاء زبابي يف يسطوا ة م  الفوالذ

(6PA1 6 يوPB1 6 يوPD1 6 يوPG1) األلومنيوم يو يف صندوق م  الفوالذ يو 
 6PC يو 6PB2 يو 6PA2)يف سلة م  اخلوص  يو الليفي الكرهوم يو اخلش  يو
 6PH1ت )املمررررردة  يو يف عبررررروة مررررر  البالسرررررتيك اجلامرررررد يو (6PD2 يو 6PG2 يو
 (6PH2 يو

 لرتا   250
 لرتا   250

 
 لرتا   60

 
 لرتا   60

 اشتراطات إضافية:
 .يف املائة 10 ع لعبوات ا يف يعلىلفرا  ا سبة  ال هقل -1
 .نفيسهزوَّت العبوات بفتحات ه -2
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P411 توجيه التعبئة P411 
 .3270األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص
 (1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 شريطة ا تفاء إمكا ية حدوث ا فجار بسب  زياتة الضغط الداخلي.
 اغ.  30ال هتجاوز الكتلة الصافية القصوى 

 
P412 توجيه التعبئة P412 

 .3527املتحدة األمم  رقمينطبق هذا التوبي  على 
   :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 العبوات اخلاربية: (1)
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2 ،1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 العبوات الداخلية: (2)
غررام لكرل  500مليلرتا  لكل عبوة تاخلية إذا اا   سرائلة، و 125 ()ياسيد فوقي عضو  ازةالكمية القصوى للماتة احلفة هكوم  )ي( 

 .صلبةعبوة تاخلية إذا اا   
 ة.زة بصورة منفصلة يف عبوات تاخليااملاتة األساسية واملاتة احلفة  بأهع )ب( 

 هتفاعل هفاعال  خطرا  يف حال حدوث هسرب. يال جيوز وضع املكو ات يف  فس العبوة اخلاربية شريطة
     على املاتة األساسية.، بتطبيقاا 1-4بالشعبة وفقا  للمعاي  اخلاصة  III يو IIالعبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم هستويف 

 
P500 توجيه التعبئة P500 

 .3356األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 (1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

 .IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
 يحد املولدات يف الطرت:ُيشغةل االشرتاطات التالية عندما  يستويفينقل املولد )املولدات( يف طرت 

  هشَغل املولدات األخرى املوبوتة يف الطرت؛ يال )ي( 
   عال؛تهكوم ماتة التعبئة غ  قابلة لالشويم  )ب( 
 .س100ºوز حرارة السطح اخلاربي للطرت املستكمل هتجا ويال )ج( 
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P501 توجيه التعبئة P501 
 .2015األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 العبوات المجمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

الصافية القصوى  الكتلة
 للعبوة الخارجية

 ،1A1، 1A2، 1B1)يسطوا ات  يو (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4H2صناتيق ) (1)
1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D) 3) هنكات يوA1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 
3H2)  معد ية يو بالستيكية يو عبوات تاخلية زبابيةمع 

، مرررررع عبررررروات تاخليرررررة (1G) مررررر  الكرهررررروميسرررررطوا ة  يو (4G) صرررررندوق مررررر  الكرهررررروم (2)
 معد ية ال مناا تاخل ايس بالستيكي يو بالستيكية

 لرتات 5
 
 

 لرت 2

 اغ  125
 
 
 اغ  50

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات

 (1A1)فوالذ 
 (1B1)يلومنيوم 

 (1N1)األلومنيوم  يو الفوالذ غ معدم آخر 
 (1H1)بالستيك 

 تنكات
   (3A1)فوالذ 

 (3B1)يلومنيوم 
 (3H1)بالستيك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  العبوات المركبة
  (6HA1، 6HB1)األلومنيوم  يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الفوالذ

 ،6HG1) اخلشررر  الرقرررائقي يو البالسرررتيك يو الليفررري وعررراء بالسرررتيكي يف يسرررطوا ة مررر  الكرهررروم
6HH1 ،6HD1) 

وعررررراء  يو األلومنيررررروم يو صرررررندوق عرررررات  مررررر  الفررررروالذ يو وعررررراء بالسرررررتيكي يف صرررررندوق شرررررح 
 الليفرررررررري الكرهررررررروم يو الرقرررررررائقي اخلشررررررر  يو بالسرررررررتيكي يف صرررررررندوق مررررررر  اخلشرررررررر 

 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالستيك اجلامد ) يو
اخلش  الرقائقي  يو الليفي الكرهوم يو األلومنيوم يو وعاء زبابي يف يسطوا ة م  الفوالذ

(6PA1 6 يوPB1 6 يوPD1 6 يوPG1) األلومنيوم يو يف صندوق م  الفوالذ يو 
 6PC يو 6PB2 يو 6PA2)يف سلة م  اخلوص  يو الليفي الكرهوم يو اخلش  يو
 6PH1ت )املمررررردة  يو يف عبررررروة مررررر  البالسرررررتيك اجلامرررررد يو (6PD2 يو 6PG2 يو
 (6PH2 يو

 لرتا   250
 لرتا   250

 
 لرتا   60

 
 لرتا   60

 اشتراطات إضافية:
 .يف املائة 10 ع لعبوات ا يف يعلىلفرا  ا سبة  ال هقل -1
 .نفيسهزوَّت العبوات بفتحات ه -2
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P502 توجيه التعبئة P502 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الوارتة يف 

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى يةخارجالعبوات ال العبوات الداخلية

 لرتات 5 زباج

 لرتات 5 معدم
 لرتات 5 بالستيك

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
        4N)) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي 
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات هكوين  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  60
 اغ  125
 اغ125

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A1)فوالذ 

 (1B1)يلومنيوم 
 (1H1)بالستيك 

 تنكات
 (3A1)فوالذ 

 (3B1)منيوم و يل
 (3H1)بالستيك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

 القصوى السعة العبوات المركبة
 (6HA1، 6HB1األلومنيوم ) يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الفوالذ
 (6HG1، 6HH1 ،6HD1) اخلش  الرقائقي يو البالستيك يو الليفي وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الكرهوم

 وعرراء بالسررتيكي يف صررندوق يو األلومنيرروم يو صررندوق عررات  مرر  الفرروالذ يو وعرراء بالسررتيكي يف صررندوق شررح 
 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالسررررتيك اجلامررررد ) يو الليفرررري الكرهرررروم يو اخلشرررر  الرقررررائقي يو مرررر  اخلشرررر 

 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو
 6PA1اخلشررر  الرقررررائقي ) يو الليفررري الكرهررروم يو األلومنيررروم يو وعررراء زبرررابي يف يسرررطوا ة مررر  الفررروالذ

 الكرهرررروم يو اخلشرررر  يو األلومنيرررروم يو يف صررررندوق مرررر  الفرررروالذ يو (6PG1 يو 6PD1 يو 6PB1 يو
يف عبرررروة مررررر   يو (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2 يو 6PA2)يف سررررلة مرررر  اخلرررروص  يو الليفرررري

  (6PH2 يو 6PH1ت )املمدة  يو البالستيك اجلامد

 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   60

 

 لرتا   60

 بالتعبئة: يتعلق حكم خاص
PP28  الزبرررراج مرررر  الكلوريررررك فرررروق محرررر  مررررع مباشررررر مترررراس علررررى هرررري الرررريالعبرررروات يبررررزاء  هصررررنع، 1873األمررررم املتحرررردة  رقررررميف حالررررة 

 .البالستيك يو

81 

 
P503 توجيه التعبئة P503 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى العبوات الداخلية

 اغ  5 زباج
 اغ  5 معدم

 اغ  5 بالستيك

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
        4N)) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي 
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات هكوين  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  40
 اغ  60
 اغ125

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات

 ( 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1يسطوا ات معد ية ) 
 
 اغ 250
 مزوتة ببطا ات تاخلية  (1D)م  اخلش  الرقائقي  يو (1G) الليفي يسطوا ات م  الكرهوم  اغ  200
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P502 توجيه التعبئة P502 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الوارتة يف 

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى يةخارجالعبوات ال العبوات الداخلية

 لرتات 5 زباج

 لرتات 5 معدم
 لرتات 5 بالستيك

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
        4N)) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي 
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات هكوين  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  60
 اغ  125
 اغ125

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A1)فوالذ 

 (1B1)يلومنيوم 
 (1H1)بالستيك 

 تنكات
 (3A1)فوالذ 

 (3B1)منيوم و يل
 (3H1)بالستيك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

 القصوى السعة العبوات المركبة
 (6HA1، 6HB1األلومنيوم ) يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الفوالذ
 (6HG1، 6HH1 ،6HD1) اخلش  الرقائقي يو البالستيك يو الليفي وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الكرهوم

 وعرراء بالسررتيكي يف صررندوق يو األلومنيرروم يو صررندوق عررات  مرر  الفرروالذ يو وعرراء بالسررتيكي يف صررندوق شررح 
 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالسررررتيك اجلامررررد ) يو الليفرررري الكرهرررروم يو اخلشرررر  الرقررررائقي يو مرررر  اخلشرررر 

 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو
 6PA1اخلشررر  الرقررررائقي ) يو الليفررري الكرهررروم يو األلومنيررروم يو وعررراء زبرررابي يف يسرررطوا ة مررر  الفررروالذ

 الكرهرررروم يو اخلشرررر  يو األلومنيرررروم يو يف صررررندوق مرررر  الفرررروالذ يو (6PG1 يو 6PD1 يو 6PB1 يو
يف عبرررروة مررررر   يو (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2 يو 6PA2)يف سررررلة مرررر  اخلرررروص  يو الليفرررري

  (6PH2 يو 6PH1ت )املمدة  يو البالستيك اجلامد

 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   60

 

 لرتا   60

 بالتعبئة: يتعلق حكم خاص
PP28  الزبرررراج مرررر  الكلوريررررك فرررروق محرررر  مررررع مباشررررر مترررراس علررررى هرررري الرررريالعبرررروات يبررررزاء  هصررررنع، 1873األمررررم املتحرررردة  رقررررميف حالررررة 

 .البالستيك يو

81 

 
P503 توجيه التعبئة P503 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى العبوات الداخلية

 اغ  5 زباج
 اغ  5 معدم

 اغ  5 بالستيك

 أسطوانات
      1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2يلومنيوم 
        1N1)، (1N2معدم آخر 
 1D)) يخش  رقائق

   (1G)ارهوم 
 1H1)، (1H2بالستيك 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125

 صناديق
 (4A)فوالذ 

 (4B)يلومنيوم 
        4N)) معدم آخر

 (4C1)خش  طبيعي 
 (4C2)درام ما عة للتنخيل جبخش  طبيعي 
 (4D)خش  رقائقي 

 (4F)خش  معات هكوين  
 (4G) ليفي ارهوم

 (4H1)بالستيك ودت 
 (4H2)بالستيك بامد 

 
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  125
 اغ  40
 اغ  60
 اغ125

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات

 ( 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1يسطوا ات معد ية ) 
 
 اغ 250
 مزوتة ببطا ات تاخلية  (1D)م  اخلش  الرقائقي  يو (1G) الليفي يسطوا ات م  الكرهوم  اغ  200
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P504 توجيه التعبئة P504 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 الكتلة الصافية القصوى العبوات المجمعة
، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1Gالعبرروات اخلاربيررة: ) (1)

4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2) 
 لرتات 5 سعتاا القصوىالعبوات الداخلية: يوعية زبابية  

، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1Gاخلاربيررة: )العبرروات  (2)
4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2) 

 لرتا   30الداخلية: يوعية بالستيكية سعتاا القصوى العبوات  
 4G يو 4F يو 1Gاخلاربية:  العبوات (3)

 لرتا   40الداخلية: يوعية معد ية سعتاا القصوى العبوات  
، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،4A): العبرروات اخلاربيررة (4)

4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4H2) 
 لرتا   40سعتاا القصوى  معد ية يوعيةالداخلية:  العبوات 

 اغ  75
 
 

 اغ  75
 

 اغ  125
 
 اغ  225

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A1غطاء غ  قابل للنزع )بفوالذ  
 (1B1غطاء غ  قابل للنزع )يلومنيوم ب 
 (1N1غطاء غ  قابل للنزع )ب األلومنيوم يو غ  الفوالذ معدم آخر 
 (1H1للنزع ) لغطاء غ  قابببالستيك  

 تنكات
 (3A1غطاء غ  قابل للنزع )بفوالذ  
 (3B1غطاء غ  قابل للنزع )يلومنيوم ب 
 (3H1غطاء غ  قابل للنزع )ببالستيك  

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 

 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  مركبةالعبوات ال
 (6HA1 ،6HB1)األلومنيوم  يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الفوالذ

، 6HG1الرقررائقي ) اخلشرر  يو البالسررتيك يو الليفرري وعراء بالسررتيكي يف يسررطوا ة مرر  الكرهرروم
6HH1 ،6HD1) 

 األلومنيرررررررروم  يو صررررررررندوق عررررررررات  مرررررررر  الفرررررررروالذ يو صررررررررندوق شررررررررح وعرررررررراء بالسررررررررتيكي يف 
 الليفررررري الكرهررررروم يو اخلشررررر  الرقرررررائقي يو وعررررراء بالسرررررتيكي يف صرررررندوق مررررر  اخلشررررر يو 
 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالستيك اجلامد ) يو

اخلشرررر   يو الليفرررري الكرهرررروم يو األلومنيرررروم يو وعررراء زبررررابي يف يسررررطوا ة مرررر  الفرررروالذ
 يف صررررررررررندوق مرررررررررر  الفررررررررررروالذ يو (6PG1 يو 6PD1 يو 6PB1 يو 6PA1الرقررررررررررائقي )

 6PA2)يف سرررررررلة مررررررر  اخلررررررروص  يو الليفررررررري الكرهررررررروم يو اخلشررررررر  يو األلومنيررررررروم يو
 يف عبررررررررررروة مررررررررررر  البالسرررررررررررتيك اجلامرررررررررررد يو (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2 يو
 .(6PH2 يو 6PH1ت )املمدة  يو

 لرتا   250
 لرتا   120
 

 لرتا   60
 

 لرتا   60

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
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P505 توجيه التعبئة P505 
 .3375األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف 

 :العبوات المجمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

 الكتلة الصافية القصوى
 للعبوة الخارجية

 (1B2 ،1G ،1N2 ،1H2 ،1Dيسطوا ات ) يو (4B ،4C1 ،4C2 ،4D، 4G، 4H2صناتيق )
 معد ية يو بالستيكية يو ( مع عبوات تاخلية زبابية3B2 ،3H2هنكات ) يو

 اغ  125 لرتات 5

 السعة القصوى :العبوات المفردة
 أسطوانات
 لرتا   250  (1B1 ،1B2يلومنيوم ) 

 لرتا   250 (1H1 ،1H2بالستيك )
 تنكات

 لرتا   60 (3B1 ،3B2) يلومنيوم 
 لرتا   60 (3H1 ،3H2بالستيك )

 مركبةالعبوات ال
 لرتا   250 (6HB1وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  األلومنيوم )

الرقررائقي  اخلشرر  يو البالسررتيك يو الليفرري الكرهرروموعرراء بالسررتيكي يف يسررطوا ة مرر  
(6HG1 ،6HH1 ،6HD1) 

 لرتا   250

 صرررررررررررندوق عرررررررررررات  مررررررررررر  األلومنيررررررررررروم  يو وعررررررررررراء بالسرررررررررررتيكي يف صرررررررررررندوق شرررررررررررح 
 الليفرري الكرهرروم يو اخلشرر  الرقررائقي يو يو وعرراء بالسررتيكي يف صررندوق مرر  اخلشرر 

 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2البالستيك اجلامد ) يو

 لرتا   60

 اخلشرررر  الرقررررائقي يو الليفرررري الكرهرررروم يو وعررراء زبررررابي يف يسررررطوا ة مرررر  األلومنيرررروم
(6PB1 6 يوPG1 6 يوPD1) البالسررررررتيك  يو البالسررررررتيك اجلامررررررديف يوعيررررررة مرررررر   يو

 مررر  األلومنيررروم صرررندوق عرررات  يو شرررح  يف صرررندوق يو (6PH2 يو 6PH1املمررردت )
 (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2) سلة م  اخلوص يو اخلش  صندوق م  يو

 لرتا   60

 

P520 توجيه التعبئة P520  
 .1-4وعلى املوات الذاهية التفاعل يف الشعبة  2-5ينطبق هذا التوبي  على األااسيد الفوقية العضوية يف الشعبة 

 .7-1-4واألحكام اخلاصة الوارتة يف  3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف استيفاباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
طرائرررق التعبئرررة املناسررربة لفرررراتى األااسررريد  4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2. وهررررت يف الفقررررهخت OP8إىل  OP1وحتررردت طرائرررق التعبئرررة برررالرموز 

 .  الفوقية العضوية واملوات الذاهية التفاعل املصنفة حاليا  
 باستخداماا: املرخصلا لكل طرت. وفيما يلي العبوات  املرخصوالكميات احملدتة لكل طريقة م  طرائق التعبئة هي الكميات القصوى 

 ،1A1ويسررطوا ات ) (،4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1، 4H2عبرروات جممعررة مررع عبرروات خاربيررة مكو ررة مرر  صررناتيق ) (1)
1A2، 1B1 ،1B2 ،1G ،1H1، 1H2، 1D) ،وهنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2؛) 

 (؛3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2) وهنكات (1A1، 1A2، 1B1 ،1B2 ،1G ،1H1، 1H2، 1Dعبوات مفرتة مكو ة م  يسطوا ات ) (2)
 (.6HA1، 6HA2، 6HB1، 6HB2، 6HC ،6HD1 ،6HD2 ،6HG1، 6HG2، 6HH1، 6HH2عبوات مرابة مع يوعية تاخلية بالستيكية ) (3)

 هابع على الصفحة التالية
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P504 توجيه التعبئة P504 
 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 الكتلة الصافية القصوى العبوات المجمعة
، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1Gالعبرروات اخلاربيررة: ) (1)

4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2) 
 لرتات 5 سعتاا القصوىالعبوات الداخلية: يوعية زبابية  

، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1Gاخلاربيررة: )العبرروات  (2)
4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2) 

 لرتا   30الداخلية: يوعية بالستيكية سعتاا القصوى العبوات  
 4G يو 4F يو 1Gاخلاربية:  العبوات (3)

 لرتا   40الداخلية: يوعية معد ية سعتاا القصوى العبوات  
، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،4A): العبرروات اخلاربيررة (4)

4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4H2) 
 لرتا   40سعتاا القصوى  معد ية يوعيةالداخلية:  العبوات 

 اغ  75
 
 

 اغ  75
 

 اغ  125
 
 اغ  225

 السعة القصوى العبوات المفردة
 أسطوانات
 (1A1غطاء غ  قابل للنزع )بفوالذ  
 (1B1غطاء غ  قابل للنزع )يلومنيوم ب 
 (1N1غطاء غ  قابل للنزع )ب األلومنيوم يو غ  الفوالذ معدم آخر 
 (1H1للنزع ) لغطاء غ  قابببالستيك  

 تنكات
 (3A1غطاء غ  قابل للنزع )بفوالذ  
 (3B1غطاء غ  قابل للنزع )يلومنيوم ب 
 (3H1غطاء غ  قابل للنزع )ببالستيك  

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 

 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  مركبةالعبوات ال
 (6HA1 ،6HB1)األلومنيوم  يو وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  الفوالذ

، 6HG1الرقررائقي ) اخلشرر  يو البالسررتيك يو الليفرري وعراء بالسررتيكي يف يسررطوا ة مرر  الكرهرروم
6HH1 ،6HD1) 

 األلومنيرررررررروم  يو صررررررررندوق عررررررررات  مرررررررر  الفرررررررروالذ يو صررررررررندوق شررررررررح وعرررررررراء بالسررررررررتيكي يف 
 الليفررررري الكرهررررروم يو اخلشررررر  الرقرررررائقي يو وعررررراء بالسرررررتيكي يف صرررررندوق مررررر  اخلشررررر يو 
 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2 يو 6HA2البالستيك اجلامد ) يو

اخلشرررر   يو الليفرررري الكرهرررروم يو األلومنيرررروم يو وعررراء زبررررابي يف يسررررطوا ة مرررر  الفرررروالذ
 يف صررررررررررندوق مرررررررررر  الفررررررررررروالذ يو (6PG1 يو 6PD1 يو 6PB1 يو 6PA1الرقررررررررررائقي )

 6PA2)يف سرررررررلة مررررررر  اخلررررررروص  يو الليفررررررري الكرهررررررروم يو اخلشررررررر  يو األلومنيررررررروم يو
 يف عبررررررررررروة مررررررررررر  البالسرررررررررررتيك اجلامرررررررررررد يو (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2 يو
 .(6PH2 يو 6PH1ت )املمدة  يو

 لرتا   250
 لرتا   120
 

 لرتا   60
 

 لرتا   60

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP10 العبوة. جي  هنفيس 3149و 2014األمم املتحدة  ييف حالة رقم 
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P505 توجيه التعبئة P505 
 .3375األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف 

 :العبوات المجمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

 الكتلة الصافية القصوى
 للعبوة الخارجية

 (1B2 ،1G ،1N2 ،1H2 ،1Dيسطوا ات ) يو (4B ،4C1 ،4C2 ،4D، 4G، 4H2صناتيق )
 معد ية يو بالستيكية يو ( مع عبوات تاخلية زبابية3B2 ،3H2هنكات ) يو

 اغ  125 لرتات 5

 السعة القصوى :العبوات المفردة
 أسطوانات
 لرتا   250  (1B1 ،1B2يلومنيوم ) 

 لرتا   250 (1H1 ،1H2بالستيك )
 تنكات

 لرتا   60 (3B1 ،3B2) يلومنيوم 
 لرتا   60 (3H1 ،3H2بالستيك )

 مركبةالعبوات ال
 لرتا   250 (6HB1وعاء بالستيكي يف يسطوا ة م  األلومنيوم )

الرقررائقي  اخلشرر  يو البالسررتيك يو الليفرري الكرهرروموعرراء بالسررتيكي يف يسررطوا ة مرر  
(6HG1 ،6HH1 ،6HD1) 

 لرتا   250

 صرررررررررررندوق عرررررررررررات  مررررررررررر  األلومنيررررررررررروم  يو وعررررررررررراء بالسرررررررررررتيكي يف صرررررررررررندوق شرررررررررررح 
 الليفرري الكرهرروم يو اخلشرر  الرقررائقي يو يو وعرراء بالسررتيكي يف صررندوق مرر  اخلشرر 

 (6HH2 يو 6HG2 يو 6HD2 يو 6HC يو 6HB2البالستيك اجلامد ) يو

 لرتا   60

 اخلشرررر  الرقررررائقي يو الليفرررري الكرهرررروم يو وعررراء زبررررابي يف يسررررطوا ة مرررر  األلومنيرررروم
(6PB1 6 يوPG1 6 يوPD1) البالسررررررتيك  يو البالسررررررتيك اجلامررررررديف يوعيررررررة مرررررر   يو

 مررر  األلومنيررروم صرررندوق عرررات  يو شرررح  يف صرررندوق يو (6PH2 يو 6PH1املمررردت )
 (6PD2 يو 6PG2 يو 6PC يو 6PB2) سلة م  اخلوص يو اخلش  صندوق م  يو

 لرتا   60

 

P520 توجيه التعبئة P520  
 .1-4وعلى املوات الذاهية التفاعل يف الشعبة  2-5ينطبق هذا التوبي  على األااسيد الفوقية العضوية يف الشعبة 

 .7-1-4واألحكام اخلاصة الوارتة يف  3-1-4و 1-1-4ء األحكام العامة الوارتة يف استيفاباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
طرائرررق التعبئرررة املناسررربة لفرررراتى األااسررريد  4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2. وهررررت يف الفقررررهخت OP8إىل  OP1وحتررردت طرائرررق التعبئرررة برررالرموز 

 .  الفوقية العضوية واملوات الذاهية التفاعل املصنفة حاليا  
 باستخداماا: املرخصلا لكل طرت. وفيما يلي العبوات  املرخصوالكميات احملدتة لكل طريقة م  طرائق التعبئة هي الكميات القصوى 

 ،1A1ويسررطوا ات ) (،4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1، 4H2عبرروات جممعررة مررع عبرروات خاربيررة مكو ررة مرر  صررناتيق ) (1)
1A2، 1B1 ،1B2 ،1G ،1H1، 1H2، 1D) ،وهنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2؛) 

 (؛3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2) وهنكات (1A1، 1A2، 1B1 ،1B2 ،1G ،1H1، 1H2، 1Dعبوات مفرتة مكو ة م  يسطوا ات ) (2)
 (.6HA1، 6HA2، 6HB1، 6HB2، 6HC ،6HD1 ،6HD2 ،6HG1، 6HG2، 6HH1، 6HH2عبوات مرابة مع يوعية تاخلية بالستيكية ) (3)

 هابع على الصفحة التالية
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P520 هابع( توجيه التعبئة( P520  
 OP8إلى  OP1طرائق التعبئة  في حالة (أ)الكمية القصوى لكل عبوة/طرد

 الكمية القصوى
 طريقة التعبئة

OP1 OP2
 (أ)

OP3 OP4
 (أ)

OP5 OP6 OP7 OP8 
وللعبرروات الصررلبة الكتلررة القصرروى )اررغ( للمرروات 

 (لصلبة)املوات السائلة وااجملمعة 
 )ب(400 50 50 25 5/25 5 0.5/10 0.5

 (ت)225 60 60 30 - 5 - 0.5 (ج)احملتويات القصوى باللرتات للسوائل

إذا ورتت قيمتررام ا طبقرر  األوىل علررى الكتلررة الصررافية القصرروى لكررل عبرروة تاخليررة وا طبقرر  الثا يررة علررى الكتلررة الصررافية القصرروى للطرررت  (ي)
 الكامل.

اغ يف العبوات اجلامعرة الري حتترو  عبواهترا اخلاربيرة   400، حالة املوات الصلبة ويف ،الصناتيق يف حالةاغ   200التنكات/ يف حالةاغ   60 (ب)
ذات اتلررة  الليفرري رقررائق الكرهرروم يو ( وهكرروم عبواهتررا الداخليررة مرر  البالسررتيك4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G1 ،4H1 ،4H2علررى صررناتيق )
 اغ.  25 مقدارهاصافية قصوى 

   .1-2-1هعريف "السوائل" الوارت يف الفقرة  هفي باملعاي  املبينة يف ال إذا اا   لصلبةهعامل السوائل اللزبة معاملة املوات ا (ج)
 التنكات.  يف حالة لرتا   60 (ت)

 اشتراطات إضافية:
لطررريقي  إال املرابررة يو للعبرروات اجملمعررة والعبرروات اخلاربيررة للعبرروات اجملمعررةفياررا العبرروات الداخليررة  مبررا ال جيرروز اسررتخدام العبرروات املعد يررة، -1

  .OP8و OP7التعبئة 
 0.5 يو صررلبةللمرروات ال اررغ  0.5 مقرردارا اعبرروات تاخليررة ذات حمترروى يقصررى إال جيرروز اسررتخدام األوعيررة الزبابيررة ال يف العبرروات اجملمعررة، -2

 للسوائل. لرت
 كوم موات التوسيد قابلة لالحرتاق بساولة.ه ال يف العبوات اجملمعة، -3
       "EXPLOSIVE" اتة متفجرررة""مررإضررايف بطاقررة وسررم خطررر يشرررتط فياررا وضررع  مرراتة ذاهيررة التفاعررل يو لرردى هعبئررة ياسرريد فرروقي عضررو  -4

 .11-5-1-4و 10-5-1-4األحكام الوارتة يف الوفاء ب ييضا   يلزم، (2-2-2-2-5، ا ظر 1 رقممنوذج )
 خاصة تتعلق بالتعبئة:أحكام 
PP21  يف حالرررة بعررر  املررروات الذاهيرررة التفاعرررل مررر  النررروعB يو C 3231و 3224و 3223و 3222و 3221، الررري حتمرررل يرقرررام األمرررم املتحررردة 

 7-1-4 علررى الترروايل )ا ظررر OP6 طريقررة التعبئررة يو OP5التعبئررة  ةهسررمح برر  طريقرر وررا ، هسررتخدم عبرروة يصررغر3234و 3233و 3232و
 (.3-2-3-2-4-2و

PP22 ئة بلطريقة التع تيول، وفقا   - 3،1- يرتوبروبام-2-برومو-2 يعبأ، 3241األمم املتحدة  رقم يف حالةOP6. 
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P600  توجيه التعبئة P600  
 .2017و 2016و 1700ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
( 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1G ،4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2العبررررررررررررررررررررروات اخلاربيرررررررررررررررررررررة: )

عبرروات  يو فواصررل يو حرروابز باسررتخداماررل مناررا عرر  اآلخررر ويفصررل   ،. هعبررأ األصررناف اررل علررى حرردةIIسررتوى يتاء جمموعررة التعبئررة مل املسررتوفية
 يثناء ظروف النقل العاتية. ع  غ  قصدموات هوسيد ملنع التسرب  يو تاخلية

 اغ  75الكتلة الصافية القصوى: 
 

P601 توجيه التعبئة P601 
 :وإغالق العبوات بصورة حمكمة 3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

   :اغ مكو ة م   15 يقصاهاعبوات جممعة ذات اتلة إمجالية  (1)
وهثبرر  ، مرر  سررعتاا يف املائررة 90متررأل بررأاثر مرر   وال ،لرررت 1القصرروى  اميررة حمتواهررا الصررافيةياثررر،   يو واحرردة تاخليررة زبابيررةة و بررع •

، وهوَضرع  االهترزاز يثنراء النقرل يو صردمبسرب  ال اراهراخي يو اراوسيلة قاترة على منرع هرابع ةبأي ماتيا   يف مكاهنا هثبيتا   وسائل إغالقاا
 :ال عبوة على حدة يف

 :العبوات الزبابية الداخلية، ومعبأة باإلضافة إىل ذلك يفحمتويات اامل ماصة هكفي المتصاص  هوسيد ماتة يوعية معد ية مع  •
 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1يو 1A2 يو 1A1 نرررروعالعبرررروات خاربيررررة مرررر   •

  .4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو
لرررتات، ويغلررف اررل مناررا مبرراتة ماصررة بكميررة هكفرري  5هتجرراوز سررعتاا  ال ،بالسررتيكية يو عبرروات جممعررة مكو ررة مرر  عبرروات تاخليررة معد يررة (2)

 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1وع نررالاحملتويررات ومبرراتة هوسرريد خاملررة يف عبرروات خاربيررة مرر  اامررل المتصرراص  
متررأل  وال اررغ.  75 يقصرراهاذات اتلررة إمجاليررة  4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو

بأيرة وسريلة  ماتيا   هثبيتا   اال عبوة م  العبوات الداخلية يف مكاهن  وسيلة إغالقثب  هُ م  سعتاا. و  يف املائة 90العبوات الداخلية بأاثر م  
 االهتزاز يثناء النقل. يو صدمبسب  ال ااهراخي يو ااقاترة على منع هرابع

 :هتكوم م عبوات  (3)
 عبوات خاربية: 
 الشرررررتاطات االختبررررار الرررروارتة  وفقررررا   خمترررردة( 1H2 يو 1H1يو 1A2 يو 1A1فوالذيررررة مررررزوتة بغطرررراء قابررررل للنررررزع ) يو يسررررطوا ات بالسررررتيكية 

 صرررلبةاعبررروة مفررررتة خمصصررة الحترررواء مررروات  يو عنررد اتلرررة هنررراظر اتلررة الطررررت اجملمرررع اعبرروة خمصصرررة الحترررواء عبررروات تاخليررة، 5-1-6يف 
 سائلة، وهوضع علياا عالمة وفقا  لذلك. يو

 عبوات تاخلية: 
 رهنررا  بررالعبوات املفرررتة،  املتعلقررة 1-6يف اشرررتاطات الفصررل سررتو (، ه6HA1 يو 1H1 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A1يسررطوا ات وعبرروات مرابررة ) 
 الشروط التالية:ب

 بار )ضغط ما ومرت (؛ 3يقل ع   ال درويل عند مستوى ضغطيجُيرى اختبار الضغط اهل )ي(
 بار؛  0.30 قدرا التصميم واإل تاج عند مستوى ضغط اختبار يف مرحلي جُيرى اختبار منع التسرب و  )ب(
هُعزل العبوات الداخلية عر  األسرطوا ة اخلاربيرة باسرتخدام مراتة هوسريد خاملرة خمففرة للصردمات حتريط برالعبوة الداخليرة مر  مجيرع و  )ج(

 اجلوا  ؛
  ؛لرتا   125هتجاوز سعة العبوات الداخلية وال  )ت(

 هابع على الصفحة التالية
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P520 هابع( توجيه التعبئة( P520  
 OP8إلى  OP1طرائق التعبئة  في حالة (أ)الكمية القصوى لكل عبوة/طرد

 الكمية القصوى
 طريقة التعبئة

OP1 OP2
 (أ)

OP3 OP4
 (أ)

OP5 OP6 OP7 OP8 
وللعبرروات الصررلبة الكتلررة القصرروى )اررغ( للمرروات 

 (لصلبة)املوات السائلة وااجملمعة 
 )ب(400 50 50 25 5/25 5 0.5/10 0.5

 (ت)225 60 60 30 - 5 - 0.5 (ج)احملتويات القصوى باللرتات للسوائل

إذا ورتت قيمتررام ا طبقرر  األوىل علررى الكتلررة الصررافية القصرروى لكررل عبرروة تاخليررة وا طبقرر  الثا يررة علررى الكتلررة الصررافية القصرروى للطرررت  (ي)
 الكامل.

اغ يف العبوات اجلامعرة الري حتترو  عبواهترا اخلاربيرة   400، حالة املوات الصلبة ويف ،الصناتيق يف حالةاغ   200التنكات/ يف حالةاغ   60 (ب)
ذات اتلررة  الليفرري رقررائق الكرهرروم يو ( وهكرروم عبواهتررا الداخليررة مرر  البالسررتيك4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G1 ،4H1 ،4H2علررى صررناتيق )
 اغ.  25 مقدارهاصافية قصوى 

   .1-2-1هعريف "السوائل" الوارت يف الفقرة  هفي باملعاي  املبينة يف ال إذا اا   لصلبةهعامل السوائل اللزبة معاملة املوات ا (ج)
 التنكات.  يف حالة لرتا   60 (ت)

 اشتراطات إضافية:
لطررريقي  إال املرابررة يو للعبرروات اجملمعررة والعبرروات اخلاربيررة للعبرروات اجملمعررةفياررا العبرروات الداخليررة  مبررا ال جيرروز اسررتخدام العبرروات املعد يررة، -1

  .OP8و OP7التعبئة 
 0.5 يو صررلبةللمرروات ال اررغ  0.5 مقرردارا اعبرروات تاخليررة ذات حمترروى يقصررى إال جيرروز اسررتخدام األوعيررة الزبابيررة ال يف العبرروات اجملمعررة، -2

 للسوائل. لرت
 كوم موات التوسيد قابلة لالحرتاق بساولة.ه ال يف العبوات اجملمعة، -3
       "EXPLOSIVE" اتة متفجرررة""مررإضررايف بطاقررة وسررم خطررر يشرررتط فياررا وضررع  مرراتة ذاهيررة التفاعررل يو لرردى هعبئررة ياسرريد فرروقي عضررو  -4

 .11-5-1-4و 10-5-1-4األحكام الوارتة يف الوفاء ب ييضا   يلزم، (2-2-2-2-5، ا ظر 1 رقممنوذج )
 خاصة تتعلق بالتعبئة:أحكام 
PP21  يف حالرررة بعررر  املررروات الذاهيرررة التفاعرررل مررر  النررروعB يو C 3231و 3224و 3223و 3222و 3221، الررري حتمرررل يرقرررام األمرررم املتحررردة 

 7-1-4 علررى الترروايل )ا ظررر OP6 طريقررة التعبئررة يو OP5التعبئررة  ةهسررمح برر  طريقرر وررا ، هسررتخدم عبرروة يصررغر3234و 3233و 3232و
 (.3-2-3-2-4-2و

PP22 ئة بلطريقة التع تيول، وفقا   - 3،1- يرتوبروبام-2-برومو-2 يعبأ، 3241األمم املتحدة  رقم يف حالةOP6. 
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P600  توجيه التعبئة P600  
 .2017و 2016و 1700ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص
( 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1G ،4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2العبررررررررررررررررررررروات اخلاربيرررررررررررررررررررررة: )

عبرروات  يو فواصررل يو حرروابز باسررتخداماررل مناررا عرر  اآلخررر ويفصررل   ،. هعبررأ األصررناف اررل علررى حرردةIIسررتوى يتاء جمموعررة التعبئررة مل املسررتوفية
 يثناء ظروف النقل العاتية. ع  غ  قصدموات هوسيد ملنع التسرب  يو تاخلية

 اغ  75الكتلة الصافية القصوى: 
 

P601 توجيه التعبئة P601 
 :وإغالق العبوات بصورة حمكمة 3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

   :اغ مكو ة م   15 يقصاهاعبوات جممعة ذات اتلة إمجالية  (1)
وهثبرر  ، مرر  سررعتاا يف املائررة 90متررأل بررأاثر مرر   وال ،لرررت 1القصرروى  اميررة حمتواهررا الصررافيةياثررر،   يو واحرردة تاخليررة زبابيررةة و بررع •

، وهوَضرع  االهترزاز يثنراء النقرل يو صردمبسرب  ال اراهراخي يو اراوسيلة قاترة على منرع هرابع ةبأي ماتيا   يف مكاهنا هثبيتا   وسائل إغالقاا
 :ال عبوة على حدة يف

 :العبوات الزبابية الداخلية، ومعبأة باإلضافة إىل ذلك يفحمتويات اامل ماصة هكفي المتصاص  هوسيد ماتة يوعية معد ية مع  •
 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1يو 1A2 يو 1A1 نرررروعالعبرررروات خاربيررررة مرررر   •

  .4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو
لرررتات، ويغلررف اررل مناررا مبرراتة ماصررة بكميررة هكفرري  5هتجرراوز سررعتاا  ال ،بالسررتيكية يو عبرروات جممعررة مكو ررة مرر  عبرروات تاخليررة معد يررة (2)

 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1وع نررالاحملتويررات ومبرراتة هوسرريد خاملررة يف عبرروات خاربيررة مرر  اامررل المتصرراص  
متررأل  وال اررغ.  75 يقصرراهاذات اتلررة إمجاليررة  4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو

بأيرة وسريلة  ماتيا   هثبيتا   اال عبوة م  العبوات الداخلية يف مكاهن  وسيلة إغالقثب  هُ م  سعتاا. و  يف املائة 90العبوات الداخلية بأاثر م  
 االهتزاز يثناء النقل. يو صدمبسب  ال ااهراخي يو ااقاترة على منع هرابع

 :هتكوم م عبوات  (3)
 عبوات خاربية: 
 الشرررررتاطات االختبررررار الرررروارتة  وفقررررا   خمترررردة( 1H2 يو 1H1يو 1A2 يو 1A1فوالذيررررة مررررزوتة بغطرررراء قابررررل للنررررزع ) يو يسررررطوا ات بالسررررتيكية 

 صرررلبةاعبررروة مفررررتة خمصصررة الحترررواء مررروات  يو عنررد اتلرررة هنررراظر اتلررة الطررررت اجملمرررع اعبرروة خمصصرررة الحترررواء عبررروات تاخليررة، 5-1-6يف 
 سائلة، وهوضع علياا عالمة وفقا  لذلك. يو

 عبوات تاخلية: 
 رهنررا  بررالعبوات املفرررتة،  املتعلقررة 1-6يف اشرررتاطات الفصررل سررتو (، ه6HA1 يو 1H1 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A1يسررطوا ات وعبرروات مرابررة ) 
 الشروط التالية:ب

 بار )ضغط ما ومرت (؛ 3يقل ع   ال درويل عند مستوى ضغطيجُيرى اختبار الضغط اهل )ي(
 بار؛  0.30 قدرا التصميم واإل تاج عند مستوى ضغط اختبار يف مرحلي جُيرى اختبار منع التسرب و  )ب(
هُعزل العبوات الداخلية عر  األسرطوا ة اخلاربيرة باسرتخدام مراتة هوسريد خاملرة خمففرة للصردمات حتريط برالعبوة الداخليرة مر  مجيرع و  )ج(

 اجلوا  ؛
  ؛لرتا   125هتجاوز سعة العبوات الداخلية وال  )ت(

 هابع على الصفحة التالية
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P601 هابع( توجيه التعبئة( P601 
 يلي: اما  م   وع السداتة اللولبية، وسائل اإلغالقهكوم و  (ه)

االهتررزاز  يو صرردمهراخياررا بسررب  ال يو بأيررة وسرريلة قرراترة علررى منررع هرابعاررا ماتيررا   يف مكاهنررا هثبيتررا   وسررائل اإلغررالقهثبَّرر   '1'
 يثناء النقل؛

 هزوَّت السداتة خبتم.و  '2'
 هتجراوز سرنتخت و صرف ال توريا  للعبوات الداخلية اختبار لالسرتيثاق مر  عردم التسررب وفقرا  للفقررة )ب( يعرالا علرى فررتات وجيرى )و(

 ؛السنة
 ويكت  على العبوات اخلاربية والداخلية ئروف واضحة ومقروءة على الدوام: )ز(

 )الشار، السنة( الذ  مت في  االختبار األول وآخر اختبار تور ؛ التاري  '1'
 الرمز املرخص ل .  يو اسم الطرف القائم باالختبارات وعمليات التفتيش '2'

. ومضرررررررع األوعيرررررررة الختبرررررررار بررررررردئي مث 6-3-1-4اسرررررررتخدام يوعيرررررررة الضرررررررغط شررررررريطة اسرررررررتيفاء األحكرررررررام العامرررررررة الرررررروارتة يف  ميكرررررر  (4)
هرررررزوت يوعيرررررة  ال . وقرررررد)ضرررررغط مرررررا ومرت ( (برررررار 10ميغاباسررررركال ) 1يقرررررل عررررر   ال سرررررنوات عنرررررد ضرررررغط 10ارررررل الختبرررررارات توريرررررة  

( 50الضررررغط بأيررررة وسرررريلة لتخفيرررررف الضررررغط. واررررل وعررررراء ضررررغط حيتررررو  علرررررى سررررائل مسرررري باالستنشررررراق هرايررررزا القاهررررل للنصرررررف )ت ق
 يلي: ما صمام يستويف يو )بزء م  املليوم( يغلق بسداتة 3مل/م 200يساو   يو يقل ع 

على حتمل ضغط اختبرار وعراء الضرغط توم  ةبوعاء الضغط وقاتر  ةمباشر هُثبة   ةمستدق صمام وصلة ملولبة يو يكوم لكل سداتة )ي(
 هسرب؛ يو عط حدوث 

األاالرة، ميكر  يم يكروم الصرمام مر   ولر  حرابز غر  مثقر ؛ غر  ي ر  يف حالرة املروات شريةيكوم ال صرمام مر  النروع غر  املرزوت ئ )ب(
وعراء الضرغط  يو النوع املزوت ئشية ذات جمموعة ما عة لتسرب الغاز ع  طريق غطاء حمكم اإلغالق ئشية مربوطة جبسرم الصرمام

 بعدها؛ يو ملنع فقدام املاتة يثناء التعبئة
 شية خاملة هكفل إحكام األوعية؛يغطية صلبة ملولبة وئ يو الصمامات بسداتات صلبة ملولبة خمارجهزوت  )ج(
بينارا  هكوم املوات الي هتكوم مناا يوعية الضغط، والصرمامات، والسرداتات ويغطيرة املخرارج، واملروات السراتةة واحلشرايا متوافقرة فيمرا )ت(

 ومع احملتويات.
غررررر  جمارررررز ئمايرررررة مرررررم وارررررل وعررررراء ضرررررغط  2.0وينقرررررل يف عبررررروات خاربيرررررة ارررررل وعررررراء ضرررررغط يقرررررل مسرررررك بررررردارا يف ييرررررة  قطرررررة عررررر  

 هوصيالت فيما بيناا. يو هُربط يوعية الضغط بأ بوب جتميع متشع  وال لصماماه .
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P602 توجيه التعبئة P602 
 :وإغالق العبوات بصورة حمكمة 3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 :مكو ة م  ،اغ  15 يقصاهاكتلة إمجالية بعبوات جممعة  (1)
وهثبرر  ، مرر  سررعتاا يف املائررة 90أل بررأاثر مرر  مُترر وال لرررت، 1قصرروى ال اميررُة حمتواهررا الصررافيةياثررر،   يو عبرروة تاخليررة زبابيررة واحرردة •

وهوضرع   .االهترزاز يثنراء النقرل يو صردمبسرب  ال اراهراخي يو اراوسيلة قراترة علرى منرع هرابع ةبأي ماتيا   يف مكاهنا هثبيتا   وسائل إغالقاا
 :ال عبوة على حدة يف

العبروة الزبابيرة الداخليرة، وهعبرأ باإلضرافة إىل ذلرك حمتويرات اامل المتصاص   اميتاا اافية ،ماصةهوسيد يوعية معد ية مغلفة مباتة  •
   :يف

 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1نررروع المررر  عبررروات خاربيرررة  •
  .4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو

يغلف ال مناا مباتة ماصة بكمية هكفي المتصراص احملتويرات ومبراتة هوسريد  بالستيكية يو عبوات جممعة مكو ة م  عبوات تاخلية معد ية (2)
 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1نرررررروع الخاملررررررة يف عبرررررروات خاربيررررررة مرررررر  

يف  90متررأل العبرروات الداخليررة بررأاثر مرر   وال اررغ.  75 يقصرراهاذات اتلررة إمجاليررة  4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو
 اراهراخي يو ارابأية وسيلة قراترة علرى منرع هرابع ماتيا   هثبيتا   اال عبوة م  العبوات الداخلية يف مكاهن  وسيلة إغالقثب  هُ م  سعتاا. و  املائة

 لرتات. 5هتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية  وال االهتزاز يثناء النقل. يو صدمبسب  ال
 (، مع استيفاء الشروط التالية:6HH1 يو 6HA1 يو 1H1 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A1يسطوا ات وعبوات مرابة ) (3)

 بار )ضغط ما ومرت (؛ 3يقل ع   ال اهليدرويل عند مستوى ضغطجُيرى اختبار الضغط  )ي( 
 ؛بار 0.30 قدرا جُيرى اختبار منع التسرب يف مرحلي التصميم واإل تاج عند مستوى ضغط اختبار  )ب( 
 يلي: اما  م   وع السداتة اللولبية، وسائل اإلغالقهكوم  )ج( 

االهترزاز يثنراء  يو صردمهراخياا بسب  ال يو بأية وسيلة قاترة على منع هرابعاا ماتيا   يف مكاهنا هثبيتا   وسائل اإلغالقهثبَّ   '1'
 النقل؛

 هزوَّت السداتة خبتم.و  '2'
 10. ومضرررع األوعيرررة الختبرررار يويل مث الختبرررارات توريرررة ارررل 6-3-1-4شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة الررروارتة يف ، يوعيرررة الضرررغط (4)

هرزوت يوعيرة الضررغط بأيرة وسريلة لتخفيرف الضررغط.  ال ضرغط مررا ومرت (. وقرد) (برار 10ميغاباسركال ) 1يقرل عرر   ال سرنوات عنرد ضرغط
 بسرداتة 3مرل/م 200يسراو   يو ( يقل ع 50ويغلق وعاء الضغط الذ  حيتو  على سائل مسي باالستنشاق هرايزا القاهل النصفي )ت ق

 يلي: ما صمام يستويف يو
ملولبررة مسررتدقة مثبتررة مباشرررة بوعرراء الضررغط وقرراترة علررى حتمررل ضررغط اختبررار وعرراء الضررغط سررداتة وصررلة  يو يكرروم لكررل صررمام )ي(

 هسرب؛ يو توم حدوث عط 
يكوم ال صمام م  النوع غ  املزوت ئشية ولر  حرابز غر  مثقر ؛ غر  ي ر  يف حالرة املروات األاالرة، ميكر  يم يكروم الصرمام مر   )ب(

وعررراء  يو لتسرررب الغررراز عرر  طريرررق غطرراء حمكرررم اإلغررالق ئشرررية مربوطررة جبسرررم الصررمامالنرروع املررزوت ئشرررية ذات جمموعررة ما عرررة 
 بعدها؛ يو الضغط ملنع فقدام املاتة يثناء التعبئة

 يغطية صلبة ملولبة وئشية خاملة هكفل إحكام األوعية؛ يو هزوت خمارج الصمامات بسداتات صلبة ملولبة )ج(
لضرغط، والصرمامات، والسرداتات ويغطيرة املخرارج، واملروات السراتةة واحلشرايا متوافقرة فيمرا هكوم املوات الي هتكوم مناا يوعية ا )ت(

 بيناا ومع احملتويات.
 هترروفر محايررة لصررماماه . ال مررم واررل وعرراء ضررغط 2.0وينقررل يف عبرروات خاربيررة اررل وعرراء ضررغط يقررل مسررك برردارا يف ييررة  قطررة عرر   

   صيالت فيما بيناا.هو  يو هربط يوعية الضغط بأ بوب جتميع متشع  وال
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P601 هابع( توجيه التعبئة( P601 
 يلي: اما  م   وع السداتة اللولبية، وسائل اإلغالقهكوم و  (ه)

االهتررزاز  يو صرردمهراخياررا بسررب  ال يو بأيررة وسرريلة قرراترة علررى منررع هرابعاررا ماتيررا   يف مكاهنررا هثبيتررا   وسررائل اإلغررالقهثبَّرر   '1'
 يثناء النقل؛

 هزوَّت السداتة خبتم.و  '2'
 هتجراوز سرنتخت و صرف ال توريا  للعبوات الداخلية اختبار لالسرتيثاق مر  عردم التسررب وفقرا  للفقررة )ب( يعرالا علرى فررتات وجيرى )و(

 ؛السنة
 ويكت  على العبوات اخلاربية والداخلية ئروف واضحة ومقروءة على الدوام: )ز(

 )الشار، السنة( الذ  مت في  االختبار األول وآخر اختبار تور ؛ التاري  '1'
 الرمز املرخص ل .  يو اسم الطرف القائم باالختبارات وعمليات التفتيش '2'

. ومضرررررررع األوعيرررررررة الختبرررررررار بررررررردئي مث 6-3-1-4اسرررررررتخدام يوعيرررررررة الضرررررررغط شررررررريطة اسرررررررتيفاء األحكرررررررام العامرررررررة الرررررروارتة يف  ميكرررررر  (4)
هرررررزوت يوعيرررررة  ال . وقرررررد)ضرررررغط مرررررا ومرت ( (برررررار 10ميغاباسررررركال ) 1يقرررررل عررررر   ال سرررررنوات عنرررررد ضرررررغط 10ارررررل الختبرررررارات توريرررررة  

( 50الضررررغط بأيررررة وسرررريلة لتخفيرررررف الضررررغط. واررررل وعررررراء ضررررغط حيتررررو  علرررررى سررررائل مسرررري باالستنشررررراق هرايررررزا القاهررررل للنصرررررف )ت ق
 يلي: ما صمام يستويف يو )بزء م  املليوم( يغلق بسداتة 3مل/م 200يساو   يو يقل ع 

على حتمل ضغط اختبرار وعراء الضرغط توم  ةبوعاء الضغط وقاتر  ةمباشر هُثبة   ةمستدق صمام وصلة ملولبة يو يكوم لكل سداتة )ي(
 هسرب؛ يو عط حدوث 

األاالرة، ميكر  يم يكروم الصرمام مر   ولر  حرابز غر  مثقر ؛ غر  ي ر  يف حالرة املروات شريةيكوم ال صرمام مر  النروع غر  املرزوت ئ )ب(
وعراء الضرغط  يو النوع املزوت ئشية ذات جمموعة ما عة لتسرب الغاز ع  طريق غطاء حمكم اإلغالق ئشية مربوطة جبسرم الصرمام

 بعدها؛ يو ملنع فقدام املاتة يثناء التعبئة
 شية خاملة هكفل إحكام األوعية؛يغطية صلبة ملولبة وئ يو الصمامات بسداتات صلبة ملولبة خمارجهزوت  )ج(
بينارا  هكوم املوات الي هتكوم مناا يوعية الضغط، والصرمامات، والسرداتات ويغطيرة املخرارج، واملروات السراتةة واحلشرايا متوافقرة فيمرا )ت(

 ومع احملتويات.
غررررر  جمارررررز ئمايرررررة مرررررم وارررررل وعررررراء ضرررررغط  2.0وينقرررررل يف عبررررروات خاربيرررررة ارررررل وعررررراء ضرررررغط يقرررررل مسرررررك بررررردارا يف ييرررررة  قطرررررة عررررر  

 هوصيالت فيما بيناا. يو هُربط يوعية الضغط بأ بوب جتميع متشع  وال لصماماه .
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P602 توجيه التعبئة P602 
 :وإغالق العبوات بصورة حمكمة 3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الوارتة يف  استيفاءباستخدام العبوات التالية شريطة  يرخص

 :مكو ة م  ،اغ  15 يقصاهاكتلة إمجالية بعبوات جممعة  (1)
وهثبرر  ، مرر  سررعتاا يف املائررة 90أل بررأاثر مرر  مُترر وال لرررت، 1قصرروى ال اميررُة حمتواهررا الصررافيةياثررر،   يو عبرروة تاخليررة زبابيررة واحرردة •

وهوضرع   .االهترزاز يثنراء النقرل يو صردمبسرب  ال اراهراخي يو اراوسيلة قراترة علرى منرع هرابع ةبأي ماتيا   يف مكاهنا هثبيتا   وسائل إغالقاا
 :ال عبوة على حدة يف

العبروة الزبابيرة الداخليرة، وهعبرأ باإلضرافة إىل ذلرك حمتويرات اامل المتصاص   اميتاا اافية ،ماصةهوسيد يوعية معد ية مغلفة مباتة  •
   :يف

 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1نررروع المررر  عبررروات خاربيرررة  •
  .4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو

يغلف ال مناا مباتة ماصة بكمية هكفي المتصراص احملتويرات ومبراتة هوسريد  بالستيكية يو عبوات جممعة مكو ة م  عبوات تاخلية معد ية (2)
 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1نرررررروع الخاملررررررة يف عبرررررروات خاربيررررررة مرررررر  

يف  90متررأل العبرروات الداخليررة بررأاثر مرر   وال اررغ.  75 يقصرراهاذات اتلررة إمجاليررة  4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو
 اراهراخي يو ارابأية وسيلة قراترة علرى منرع هرابع ماتيا   هثبيتا   اال عبوة م  العبوات الداخلية يف مكاهن  وسيلة إغالقثب  هُ م  سعتاا. و  املائة

 لرتات. 5هتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية  وال االهتزاز يثناء النقل. يو صدمبسب  ال
 (، مع استيفاء الشروط التالية:6HH1 يو 6HA1 يو 1H1 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A1يسطوا ات وعبوات مرابة ) (3)

 بار )ضغط ما ومرت (؛ 3يقل ع   ال اهليدرويل عند مستوى ضغطجُيرى اختبار الضغط  )ي( 
 ؛بار 0.30 قدرا جُيرى اختبار منع التسرب يف مرحلي التصميم واإل تاج عند مستوى ضغط اختبار  )ب( 
 يلي: اما  م   وع السداتة اللولبية، وسائل اإلغالقهكوم  )ج( 

االهترزاز يثنراء  يو صردمهراخياا بسب  ال يو بأية وسيلة قاترة على منع هرابعاا ماتيا   يف مكاهنا هثبيتا   وسائل اإلغالقهثبَّ   '1'
 النقل؛

 هزوَّت السداتة خبتم.و  '2'
 10. ومضرررع األوعيرررة الختبرررار يويل مث الختبرررارات توريرررة ارررل 6-3-1-4شرررريطة اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة الررروارتة يف ، يوعيرررة الضرررغط (4)

هرزوت يوعيرة الضررغط بأيرة وسريلة لتخفيرف الضررغط.  ال ضرغط مررا ومرت (. وقرد) (برار 10ميغاباسركال ) 1يقرل عرر   ال سرنوات عنرد ضرغط
 بسرداتة 3مرل/م 200يسراو   يو ( يقل ع 50ويغلق وعاء الضغط الذ  حيتو  على سائل مسي باالستنشاق هرايزا القاهل النصفي )ت ق

 يلي: ما صمام يستويف يو
ملولبررة مسررتدقة مثبتررة مباشرررة بوعرراء الضررغط وقرراترة علررى حتمررل ضررغط اختبررار وعرراء الضررغط سررداتة وصررلة  يو يكرروم لكررل صررمام )ي(

 هسرب؛ يو توم حدوث عط 
يكوم ال صمام م  النوع غ  املزوت ئشية ولر  حرابز غر  مثقر ؛ غر  ي ر  يف حالرة املروات األاالرة، ميكر  يم يكروم الصرمام مر   )ب(

وعررراء  يو لتسرررب الغررراز عرر  طريرررق غطرراء حمكرررم اإلغررالق ئشرررية مربوطررة جبسرررم الصررمامالنرروع املررزوت ئشرررية ذات جمموعررة ما عرررة 
 بعدها؛ يو الضغط ملنع فقدام املاتة يثناء التعبئة

 يغطية صلبة ملولبة وئشية خاملة هكفل إحكام األوعية؛ يو هزوت خمارج الصمامات بسداتات صلبة ملولبة )ج(
لضرغط، والصرمامات، والسرداتات ويغطيرة املخرارج، واملروات السراتةة واحلشرايا متوافقرة فيمرا هكوم املوات الي هتكوم مناا يوعية ا )ت(

 بيناا ومع احملتويات.
 هترروفر محايررة لصررماماه . ال مررم واررل وعرراء ضررغط 2.0وينقررل يف عبرروات خاربيررة اررل وعرراء ضررغط يقررل مسررك برردارا يف ييررة  قطررة عرر   

   صيالت فيما بيناا.هو  يو هربط يوعية الضغط بأ بوب جتميع متشع  وال
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P603 توجيه التعبئة P603 

 .3507األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 األحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتةو  3-1-4و 1-1-4األحكرررام العامرررة الررروارتة يف يررررخص برررالعبوات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء 
 :7-1-9-1-4و 4-1-9-1-4و 2-1-9-1-4يف 

 هتكوم م :عبوات 
 البالستيكية؛ يف يو ياثر م  األوعية األولية املعد ية يو وعاء )ي( 
 ياثر م  العبوات الصلبة املا عة للتسرب؛ يف يو عبوة )ب( 
 عبوة خاربية صلبة: )ج( 

 ؛(1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )
 ؛(4A ،4B، 4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2)صناتيق 
 .(3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

 اشتراطات إضافية:
هسرب حمتوياهتا إىل  يو حدوث ثقوب فياا يو األولية يف العبوات الثا وية بطريقة حتول توم اسرهاالداخلية جي  هعبئة األوعية  -1

 .احلراةمتنع  العبوة الثا وية يف ظروف النقل العاتية. وجي  هأمخت العبوات الثا وية يف العبوات اخلاربية مباتة هوسيد مناسبة
على النحو الذ  مينع فصلاا  يو على حدةاا لف ال منحالة وضع عدة يوعية يولية يف عبوة ثا وية واحدة، جي   ويف

 هالمساا؛
 ؛2-5-4-2-7-2ألحكام الوارتة يف جي  يم هستويف احملتويات ا -2
 .4-4-6جي  استيفاء األحكام الوارتة يف  -3

 :حكم خاص متعلق بالتعبئة
 .2-11-4-6و 5-3-2-7-2املوات اال شطارية بكميات مستثناة، جي  استيفاء احلدوت املبينة يف يف حالة 

    

89 

P620 توجيه التعبئة P620 
 .2900و 2814ينطبق هذا التوبي  على رقمي األمم املتحدة 

 :8-1-4استيفاء األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الوارتة يف  شريطةبالعبوات التالية  يرخص
 هبعا  لذلك: اعتمدتوالي  3-6ستويف اشرتاطات الفصل هفيما يلي عناصر العبوات الي 

 عبوة تاخلية هتألف م : )ي(
 ؛املا عة للتسربياثر م  األوعية األولية  يو وعاء '1'
 ؛للتسرب ما عةعبوة ثا وية  '2'
 (األوعيرة األوليرة) احملتويرات وهوضرع برخت الوعراء األويلاامرل ماتة ماصة بكمية هكفي المتصاص  باستثناء حالة املوات املعدية الصلبة،  '3'

علرى النحررو فصرلاا  يو علرى حردةارا لرف ارل منحالرة وضرع عردة يوعيرة يوليرة يف عبروة ثا ويرة واحردة، جير   ويف وبرخت العبروة الثا ويرة؛
 الذ  مينع هالمساا؛

 صلبة.عبوة خاربية  )ب(
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 .مم 100 ع احلد األتىن لبعدها اخلاربي  يقل يال وجي 
 اشتراطات إضافية:

ي ررواع مرر  البضررائع غرر  املتصررلة لررا. وجيرروز يم علررى و  تررمررع عبرروات تاخليررة حت مرروات معديررةعلررى ال جتمررع العبرروات الداخليررة الرري حتتررو   -1
 بليرررد علرررى ؛ وجيررروز يم حيترررو  الغرررالف الشرررامل2-1-5و 1-2-1هغلرررف الطرررروت الكاملرررة بغرررالف شرررامل وفقرررا  لألحكرررام الررروارتة يف 

 باف.
 خاصة، هنطبق االشرتاطات اإلضافية التالية:باستثناء الشحنات غ  العاتية مثل األعضاء الكاملة الي هتطل  هعبئة  -2

مررر   يو املعررردم يو مررر  الزبررراجاألوليرررة يف تربرررة حررررارة يعلرررى. هكررروم األوعيرررة  يو املررروات الررري هشرررح  يف تربرررة احلررررارة احمليطرررة )ي(
بوا ررر  سرررداتة ذات  يو البالسرررتيك. وهتررروافر وسررريلة إجيابيرررة لضرررمام إحكرررام اإلغرررالق توم ي  هسررررب، مثرررل اللحرررام بررراحلرارة،

 وسيلة إغالق مصنَّعة؛ يو مثل شريط البارافخت ،حالة استخدام األغطية اللولبية جي  إحكاماا بشريط الصق ويف مطوقة.
ابرديل  يو ييرة مراتة للتديرد حرول العبروة )العبروات( الثا ويرة يو براف بليرد يو بليردجممردة. يوضرع  يو املوات الي هشرح  مردتة )ب(

هوضرع تعامرات و . 3-3-6ياثر مر  الطرروت الكاملرة هوضرع عليارا عالمرات وفقرا  للفقررة  يو احدا  لذلك يف عبوة شاملة هضم و 
 ، هكرروم العبرروة اخلاربيررةاجلليررداجلرراف. وإذا اسررتخدم  اجلليررد يو اجلليرردتاخليررة لتررأمخت العبرروات الثا ويررة يف وضررعاا بعررد ذوبررام 

العبوة اجملمعة بتسررب غراز ثراين ياسريد  يو اجلاف، هسمح العبوة اخلاربية اجلليد. وإذا استخدم ا عة للتسربالعبوة اجملمعة م يو
 الكربوم. ويكوم ال م  الوعاء األويل والعبوة الثا وية سليما  عند تربة حرارة ماتة التديد املستخدمة؛

 ،ربررات حرررارة منخفضررة برردا  املرروات الرري هنقررل يف النرتوبررخت السررائل. هسررتخدم يوعيررة يوليررة مرر  البالسررتيك قرراترة علررى حتمررل ت )ج(
ويلرزم يف معظرم احلراالت هتيئتارا لكرل وعراء يويل  ،وهكوم العبوة الثا وية قراترة ارذلك علرى حتمرل تربرات حررارة منخفضرة بردا  

برد ارذلك مر  اسرتيفاء الشرروط الالزمرة لشرح  النرتوبرخت السرائل. ويظرل ارل مر  الوعراء األويل والعبروة الثا ويرة  وال على حدة.
 ؛د تربة حرارة النرتوبخت السائلسليما  عن

بسررداتات يوعيرة زبابيرة  يو خمتومرة بالنررارزبابيرة  يمبرروالتيف يوعيرة يوليررة هكروم عبرارة عر   اجملفَّردةيم هنقرل املرروات  ييضرا   ميكر  )ت(
 إحكام معد ية. حلقاتذات مطاطية 

الثا ويرة قراتري ، توم ي  هسررب، علرى حتمرل ضرغط تاخلري حيردث وييا  اا   تربة احلرارة املتوخاة للشحنة، يكوم الوعاء األويل والعبروة  -3
 .س فوق الصفر°55س حت  الصفر و°40يرتاوح بخت ايلوباسكال وتربات حرارة يف مدى   95يقل ع   ال فارقا  يف الضغط

عدية العائدة للشعبة  -4
ُ
  ر  هرذا ضررورية السرتدامة املروات املعديرةإذا اا إال مع البضائع اخلطرة األخررى يف  فرس العبروة، 2-6ال هُعبَّأ املوات امل

يف   9 يو 8 يو 3يف الرهبرة  دربرةيقرل مر  البضرائع اخلطررة امل يو مل 30حتييد يخطارها. وجيوز هعبئة امية  يو منع ا طاطاا يو مواز تاا يو
ورت يف هرذا الالئحرة  ورا إضرافية مضع هذا الكميات القليلة م  البضائع اخلطررة الشررتاطات وال ال وعاء يويل حيتو  على موات معدية.

 . ص علي  هوبي  التعبئة هذا ملا التنظيمية، إذا مت  هعبئتاا وفقا
 .7-3-1-4جيوز للسلطة املختصة يم هرخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املوات احليوا ية وفقا  ألحكام الفقرة  -5
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P603 توجيه التعبئة P603 

 .3507األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 األحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة بالتعبئرررة الررروارتةو  3-1-4و 1-1-4األحكرررام العامرررة الررروارتة يف يررررخص برررالعبوات التاليرررة شرررريطة اسرررتيفاء 
 :7-1-9-1-4و 4-1-9-1-4و 2-1-9-1-4يف 

 هتكوم م :عبوات 
 البالستيكية؛ يف يو ياثر م  األوعية األولية املعد ية يو وعاء )ي( 
 ياثر م  العبوات الصلبة املا عة للتسرب؛ يف يو عبوة )ب( 
 عبوة خاربية صلبة: )ج( 

 ؛(1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )
 ؛(4A ،4B، 4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2)صناتيق 
 .(3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

 اشتراطات إضافية:
هسرب حمتوياهتا إىل  يو حدوث ثقوب فياا يو األولية يف العبوات الثا وية بطريقة حتول توم اسرهاالداخلية جي  هعبئة األوعية  -1

 .احلراةمتنع  العبوة الثا وية يف ظروف النقل العاتية. وجي  هأمخت العبوات الثا وية يف العبوات اخلاربية مباتة هوسيد مناسبة
على النحو الذ  مينع فصلاا  يو على حدةاا لف ال منحالة وضع عدة يوعية يولية يف عبوة ثا وية واحدة، جي   ويف

 هالمساا؛
 ؛2-5-4-2-7-2ألحكام الوارتة يف جي  يم هستويف احملتويات ا -2
 .4-4-6جي  استيفاء األحكام الوارتة يف  -3

 :حكم خاص متعلق بالتعبئة
 .2-11-4-6و 5-3-2-7-2املوات اال شطارية بكميات مستثناة، جي  استيفاء احلدوت املبينة يف يف حالة 
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P620 توجيه التعبئة P620 
 .2900و 2814ينطبق هذا التوبي  على رقمي األمم املتحدة 

 :8-1-4استيفاء األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الوارتة يف  شريطةبالعبوات التالية  يرخص
 هبعا  لذلك: اعتمدتوالي  3-6ستويف اشرتاطات الفصل هفيما يلي عناصر العبوات الي 

 عبوة تاخلية هتألف م : )ي(
 ؛املا عة للتسربياثر م  األوعية األولية  يو وعاء '1'
 ؛للتسرب ما عةعبوة ثا وية  '2'
 (األوعيرة األوليرة) احملتويرات وهوضرع برخت الوعراء األويلاامرل ماتة ماصة بكمية هكفي المتصاص  باستثناء حالة املوات املعدية الصلبة،  '3'

علرى النحررو فصرلاا  يو علرى حردةارا لرف ارل منحالرة وضرع عردة يوعيرة يوليرة يف عبروة ثا ويرة واحردة، جير   ويف وبرخت العبروة الثا ويرة؛
 الذ  مينع هالمساا؛

 صلبة.عبوة خاربية  )ب(
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

 .مم 100 ع احلد األتىن لبعدها اخلاربي  يقل يال وجي 
 اشتراطات إضافية:

ي ررواع مرر  البضررائع غرر  املتصررلة لررا. وجيرروز يم علررى و  تررمررع عبرروات تاخليررة حت مرروات معديررةعلررى ال جتمررع العبرروات الداخليررة الرري حتتررو   -1
 بليرررد علرررى ؛ وجيررروز يم حيترررو  الغرررالف الشرررامل2-1-5و 1-2-1هغلرررف الطرررروت الكاملرررة بغرررالف شرررامل وفقرررا  لألحكرررام الررروارتة يف 

 باف.
 خاصة، هنطبق االشرتاطات اإلضافية التالية:باستثناء الشحنات غ  العاتية مثل األعضاء الكاملة الي هتطل  هعبئة  -2

مررر   يو املعررردم يو مررر  الزبررراجاألوليرررة يف تربرررة حررررارة يعلرررى. هكررروم األوعيرررة  يو املررروات الررري هشرررح  يف تربرررة احلررررارة احمليطرررة )ي(
بوا ررر  سرررداتة ذات  يو البالسرررتيك. وهتررروافر وسررريلة إجيابيرررة لضرررمام إحكرررام اإلغرررالق توم ي  هسررررب، مثرررل اللحرررام بررراحلرارة،

 وسيلة إغالق مصنَّعة؛ يو مثل شريط البارافخت ،حالة استخدام األغطية اللولبية جي  إحكاماا بشريط الصق ويف مطوقة.
ابرديل  يو ييرة مراتة للتديرد حرول العبروة )العبروات( الثا ويرة يو براف بليرد يو بليردجممردة. يوضرع  يو املوات الي هشرح  مردتة )ب(

هوضرع تعامرات و . 3-3-6ياثر مر  الطرروت الكاملرة هوضرع عليارا عالمرات وفقرا  للفقررة  يو احدا  لذلك يف عبوة شاملة هضم و 
 ، هكرروم العبرروة اخلاربيررةاجلليررداجلرراف. وإذا اسررتخدم  اجلليررد يو اجلليرردتاخليررة لتررأمخت العبرروات الثا ويررة يف وضررعاا بعررد ذوبررام 

العبوة اجملمعة بتسررب غراز ثراين ياسريد  يو اجلاف، هسمح العبوة اخلاربية اجلليد. وإذا استخدم ا عة للتسربالعبوة اجملمعة م يو
 الكربوم. ويكوم ال م  الوعاء األويل والعبوة الثا وية سليما  عند تربة حرارة ماتة التديد املستخدمة؛

 ،ربررات حرررارة منخفضررة برردا  املرروات الرري هنقررل يف النرتوبررخت السررائل. هسررتخدم يوعيررة يوليررة مرر  البالسررتيك قرراترة علررى حتمررل ت )ج(
ويلرزم يف معظرم احلراالت هتيئتارا لكرل وعراء يويل  ،وهكوم العبوة الثا وية قراترة ارذلك علرى حتمرل تربرات حررارة منخفضرة بردا  

برد ارذلك مر  اسرتيفاء الشرروط الالزمرة لشرح  النرتوبرخت السرائل. ويظرل ارل مر  الوعراء األويل والعبروة الثا ويرة  وال على حدة.
 ؛د تربة حرارة النرتوبخت السائلسليما  عن

بسررداتات يوعيرة زبابيرة  يو خمتومرة بالنررارزبابيرة  يمبرروالتيف يوعيرة يوليررة هكروم عبرارة عر   اجملفَّردةيم هنقرل املرروات  ييضرا   ميكر  )ت(
 إحكام معد ية. حلقاتذات مطاطية 

الثا ويرة قراتري ، توم ي  هسررب، علرى حتمرل ضرغط تاخلري حيردث وييا  اا   تربة احلرارة املتوخاة للشحنة، يكوم الوعاء األويل والعبروة  -3
 .س فوق الصفر°55س حت  الصفر و°40يرتاوح بخت ايلوباسكال وتربات حرارة يف مدى   95يقل ع   ال فارقا  يف الضغط

عدية العائدة للشعبة  -4
ُ
  ر  هرذا ضررورية السرتدامة املروات املعديرةإذا اا إال مع البضائع اخلطرة األخررى يف  فرس العبروة، 2-6ال هُعبَّأ املوات امل

يف   9 يو 8 يو 3يف الرهبرة  دربرةيقرل مر  البضرائع اخلطررة امل يو مل 30حتييد يخطارها. وجيوز هعبئة امية  يو منع ا طاطاا يو مواز تاا يو
ورت يف هرذا الالئحرة  ورا إضرافية مضع هذا الكميات القليلة م  البضائع اخلطررة الشررتاطات وال ال وعاء يويل حيتو  على موات معدية.

 . ص علي  هوبي  التعبئة هذا ملا التنظيمية، إذا مت  هعبئتاا وفقا
 .7-3-1-4جيوز للسلطة املختصة يم هرخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املوات احليوا ية وفقا  ألحكام الفقرة  -5
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P621توجيه التعبئةP621
.3291املتحدة األمم رقمينطبق هذا التوبي  على 

:15-1-1-4ورت يف ماباستثناء، 3-1-4و1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطةالعبوات التالية استخدام بيرخص
و(1) املوبوتة السائل جمملامية المتصاص هكفي ماصة ماتة بتوافر :بقدرة العبوة على االحتفاظ بالسوائلرهنا رهنا 

(1A2،1B2،1N2،1H2،1D،1G)يسطوا ات 
(4A،4B،4N،4C1،4C2،4D،4F،4G،4H1،4H2)صناتيق 
(3A2،3B2،3H2)هنكات 

.للموات الصلبةIIمستوى يتاء جمموعة التعبئة وجي  يم هستويف العبوات 
:كميات يادبالسائلعلى لطروت الي حتتو  يف حالة ا(2)

(1A1،1A2،1B1،1B2 ،1N1،1N2،1H1،1H2،1D،1G)يسطوا ات 
(3A1،3A2،3B1،3B2،3H1،3H2)هنكات 

،6HA1،6HB1،6HG1،6HH1 ،6HD1،6HA2،6HB2،6HC ،6HD2،6HG2 ،6HH2،6PA1)عبوات مرابة 
6PB1 ،6PG1 ،6PD1 ،6PH1،6PH2،6PA2،6PB2 ،6PC ،6PG2 ،6PD2)

.للموات السائلةIIمستوى يتاء جمموعة التعبئة وجي  يم هستويف العبوات 
اشتراط إضافي:

حترتف  بالسروائل يف ظرروف اختبرار و اال ثقرابمقاومرةقراترة علرى ،م  قبيل الزبراج املكسرور واإلبرر،هكوم العبوات املخصصة الحتواء يشياء حاتة
.1-6املبينة يف الفصل األتاء

P650توجيه التعبئةP650

.3373األمم املتحدة رقمينطبق هذا التوبي  على 
يف ذلررك  قررل مبررافيرر  الكفايررة لتحمررل الصرردمات واحلمرروالت يثنرراء ظررروف النقررل العاتيررة،مبررا وعيررة بيرردة ومتينررةذات هكرروم العبرروات (1)

مرر  يوالبضرائع فيمررا بررخت وحرردات النقررل وبررخت وحرردات النقررل وخمررازم البضرائع، باإلضررافة إىل حتريررك للبضررائع مرر  منصررات رفعاررا وإ زاهلررا
متايرردا  اجملمعررة للنقررليوملناولتاررا اليدويررةالعبرروة إعررداتها عنررد حمتوياهتررا فقرردام متنررع بطريقررة وإغالقاررا العبرروات بنرراء وجيرر  الحقررا . اآلليررة

الضغط يف ظروف النقل العاتية.يوالرطوبةيوهغ ات تربة احلرارةيو تيجة لالهتزاز
هتألف العبوة م  ثالثة مكو ات:(2)

؛وعاء يويل)ي(
؛ يةعبوة ثا و و )ب(
عبوة خاربية.و )ج(

العبوة اخلاربية صلبة.يووهكوم العبوة الثا وية
هسرررب حمتوياهتررا إىل العبرروة الثا ويررة يف يوحرردوث ثقرروب فياررايوجيرر  هعبئررة األوعيررة األوليررة يف العبرروات الثا ويررة بطريقررة حتررول توم اسرررها(3)

يررؤثر يالالعبرروات اخلاربيررة مبرراتة هوسرريد مناسرربة. وجيرر ، يف حالررة هسرررب احملتويررات،ظررروف النقررل العاتيررة. وجيرر  هررأمخت العبرروات الثا ويررة يف 
التوسيد ملاتة الوقائية اخلواص على هأث ا اب ا  .العبوة اخلاربيةيوهذا

. مقرروءةكروم واضرحة و ألغرا  النقل، هوضع العالمة املبينة يت اا على السطح اخلاربي للعبوة اخلاربيرة فروق خلفيرة ذات لروم مغراير، وه(4)
يقرل ارهفراع احلرروف والمرم،2يقرل مسرك اخلرط عر  والمم50يقل طول ضلع  ع  وال°45وهكوم العالمة بشكل مربع قائم بزاوية 

BIOLOGICAL"مم. ويوضع االسم الرمسري املسرتخدم يف النقرل:6واألرقام ع   SUBSTANCE, CATEGORY B" ،مراتة بيولوبيرة"
الفئة باء" على العبوة اخلاربية جبوار العالمة املربعة.

هابع على الصفحة التالية
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P650 هابع( توجيه التعبئة( P650 
الررروارت يف الطبعرررة املنقحرررة السرررابعة عشررررة  P650( مررر  هوبيررر  التعبئرررة 4هطبيرررق العالمرررة املبينرررة يف الفقررررة )يف االسرررتمرار  جيررروز مالحظهههة:

 .2016اا وم األول/تيسمد   31للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح  
 مم احد يتىن. X100 100هكوم يبعات وب  واحد على األقل م  يوب  العبوة اخلاربية  (5)
 علرررررررررى النحرررررررررو املبرررررررررخت يف 3-5-3-6ز بنجررررررررراح اختبرررررررررار السرررررررررقوط الررررررررروارت يف تررررررررراجتعلرررررررررى يم  ةقررررررررراتر عبررررررررروة املسرررررررررتكملة كررررررررروم اله (6)

األوعيرررة األوليرررة بعرررد التترررابع املناسررر   يو يكررروم هنرررا  هسررررب مررر  الوعررراء وال مررررت. 1.2ارهفررراع عنرررد  مررر  هرررذا الالئحرررة 6-3-5-2
 الختبارات السقوط، وهظل األوعية حممية مباتة ماصة، عند االقتضاء، يف العبوات الثا وية.

 يف حالة السوائل (7)
 ؛ ا عة للتسربهكوم األوعية األولية م )ي(

 ؛ا عة للتسربهكوم العبوة الثا وية م )ب(
 فصلاا ملنع هالمساا؛ يو وإذا وضع  عدة يوعية يولية هشة يف عبوة ثا وية وحيدة، جي  لف ال مناا على حدة )ج(
اامررل األول )األوليررة( والعبرروة الثا ويررة. وهكرروم املرراتة املاصررة بكميررة اافيررة المتصرراص   )األوعيررة( هوضررع مرراتة ماصررة بررخت الوعرراء )ت(

 العبوة اخلاربية للخطر؛ يو للماتة السائلة ماتة التوسيد ا سكابيعر  ي   ال حمتويات األوعية األولية ئيغ
  95يقررررل عرررر   ال سرررررب، ضررررغطا  تاخليررررا  العبرررروات الثا ويررررة قرررراترة علررررى يم هتحمررررل، توم حرررردوث ه يو هكرررروم األوعيررررة األوليررررة (ه)

 بار(. 0.95ايلوباسكال )
 يف حالة املوات الصلبة (8)

 خيل؛نهكوم األوعية األولية ما عة للت )ي(
 هكوم العبوة الثا وية ما عة للتنخيل؛  )ب(
 هالمساا؛فصلاا ملنع  يو إذا وضع  عدة يوعية يولية هشة يف عبوة ثا وية وحيدة، جي  لف ال مناا على حدة )ج(
يف  مبررا عرردم وبرروت سررائل متبررق يف الوعرراء األويل يثنرراء النقررل، هسررتخدم عبرروة مناسرربة للسرروائل، يو بشررأم وبرروت الشررك حالررةيف  )ت(

 ذلك استخدام موات ماصة. 
 اجلاف والنرتوبخت السائل واجلليد اجلليد: مدةاجمل يو يف حالة العينات املدتة (9)

. وعنرد اسرتخدام 3-5-5شرتاطات الوارتة يف الفقررة االالنرتوبخت السائل اماتة هديد، هنطبق  يو اجلاف اجلليدعند استخدام  )ي(
يف العبوة اجملمعة. وجي  هروف  تعامرات تاخليرة لضرمام بقراء العبروة  يو يف العبوة اخلاربية يو يوضع خارج العبوة الثا وية اجلليد،

 ؛جي  يم هكوم العبوة اخلاربية او العبوة الشاملة ما عة للتسرب الثا وية يف مكاهنا األصلي؛ وإذا استعمل اجلليد،
عند تربة حرارة ماتة التديد املستخدمة، واذلك تربات احلرارة وتربات الضرغط  ختيكوم الوعاء األويل والعبوة الثا وية سليم )ب(

 فقد التديد.عند الي ميك  يم حتدث 
هستنسر  وهوضرع علرى  يو هوضع العبوات يف عبوة شاملة، هكوم عالمات العبوة الي يقتضياا هوبي  التعبئرة هرذا إمرا مرئيرة بوضروح عندما (10)

 سطح العبوة اجملمعة.
أل  اشررتاطات يخررى  ،وفقرا  لتوبير  التعبئرة هرذا يرز بعالمراتالري هعبرأ ومت، 3373 األمم املتحدة رقماملعينة حت  عدية ال مضع املوات امل (11)

 .التنظيمية يف هذا الالئحة
لء هررذا العبرروات ملررواضررحة  عليمرراتتب( ، مررثال  لشررخص الررذ  يعررد العبرروة )املررري ا يو لشرراح َ ا لتررالومهررا او وموزع اتالعبررو  وصررا ع زوتيرر (12)

 إعدات العبوة للنقل بشكل صحيح.للتمكخت م   ،وإغالقاا
عدية  (13)

ُ
 إذا اا   هذا ضررورية السرتدامة املروات املعديرة إال مع البضائع اخلطرة األخرى يف  فس العبوة، 2-6العائدة للشعبة ال هُعبَّأ املوات امل

، 9 يو 8 يو 3يف الرهبرة  دربرةيقرل مر  البضرائع اخلطررة امل يو مرل 30حتييد يخطارهرا. وجيروز هعبئرة اميرة  يو منع ا طاطاا يو مواز تاا يو
ورت يف هررذا  وررا مضررع هررذا الكميررات القليلررة مرر  البضررائع اخلطرررة الشرررتاطات إضررافية وال ى مرروات معديررة.يف اررل وعرراء يويل حيتررو  علرر

 هوبي  التعبئة هذا. ص علي   ملا الالئحة التنظيمية، إذا مت  هعبئتاا وفقا  
 اشتراط إضافي 

 .7-3-1-4ألحكام الفقرة  جيوز للسلطة املختصة يم هرخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املوات احليوا ية وفقا  
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P621توجيه التعبئةP621
.3291املتحدة األمم رقمينطبق هذا التوبي  على 

:15-1-1-4ورت يف ماباستثناء، 3-1-4و1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطةالعبوات التالية استخدام بيرخص
و(1) املوبوتة السائل جمملامية المتصاص هكفي ماصة ماتة بتوافر :بقدرة العبوة على االحتفاظ بالسوائلرهنا رهنا 

(1A2،1B2،1N2،1H2،1D،1G)يسطوا ات 
(4A،4B،4N،4C1،4C2،4D،4F،4G،4H1،4H2)صناتيق 
(3A2،3B2،3H2)هنكات 

.للموات الصلبةIIمستوى يتاء جمموعة التعبئة وجي  يم هستويف العبوات 
:كميات يادبالسائلعلى لطروت الي حتتو  يف حالة ا(2)

(1A1،1A2،1B1،1B2 ،1N1،1N2،1H1،1H2،1D،1G)يسطوا ات 
(3A1،3A2،3B1،3B2،3H1،3H2)هنكات 

،6HA1،6HB1،6HG1،6HH1 ،6HD1،6HA2،6HB2،6HC ،6HD2،6HG2 ،6HH2،6PA1)عبوات مرابة 
6PB1 ،6PG1 ،6PD1 ،6PH1،6PH2،6PA2،6PB2 ،6PC ،6PG2 ،6PD2)

.للموات السائلةIIمستوى يتاء جمموعة التعبئة وجي  يم هستويف العبوات 
اشتراط إضافي:

حترتف  بالسروائل يف ظرروف اختبرار و اال ثقرابمقاومرةقراترة علرى ،م  قبيل الزبراج املكسرور واإلبرر،هكوم العبوات املخصصة الحتواء يشياء حاتة
.1-6املبينة يف الفصل األتاء

P650توجيه التعبئةP650

.3373األمم املتحدة رقمينطبق هذا التوبي  على 
يف ذلررك  قررل مبررافيرر  الكفايررة لتحمررل الصرردمات واحلمرروالت يثنرراء ظررروف النقررل العاتيررة،مبررا وعيررة بيرردة ومتينررةذات هكرروم العبرروات (1)

مرر  يوالبضرائع فيمررا بررخت وحرردات النقررل وبررخت وحرردات النقررل وخمررازم البضرائع، باإلضررافة إىل حتريررك للبضررائع مرر  منصررات رفعاررا وإ زاهلررا
متايرردا  اجملمعررة للنقررليوملناولتاررا اليدويررةالعبرروة إعررداتها عنررد حمتوياهتررا فقرردام متنررع بطريقررة وإغالقاررا العبرروات بنرراء وجيرر  الحقررا . اآلليررة

الضغط يف ظروف النقل العاتية.يوالرطوبةيوهغ ات تربة احلرارةيو تيجة لالهتزاز
هتألف العبوة م  ثالثة مكو ات:(2)

؛وعاء يويل)ي(
؛ يةعبوة ثا و و )ب(
عبوة خاربية.و )ج(

العبوة اخلاربية صلبة.يووهكوم العبوة الثا وية
هسرررب حمتوياهتررا إىل العبرروة الثا ويررة يف يوحرردوث ثقرروب فياررايوجيرر  هعبئررة األوعيررة األوليررة يف العبرروات الثا ويررة بطريقررة حتررول توم اسرررها(3)

يررؤثر يالالعبرروات اخلاربيررة مبرراتة هوسرريد مناسرربة. وجيرر ، يف حالررة هسرررب احملتويررات،ظررروف النقررل العاتيررة. وجيرر  هررأمخت العبرروات الثا ويررة يف 
التوسيد ملاتة الوقائية اخلواص على هأث ا اب ا  .العبوة اخلاربيةيوهذا

. مقرروءةكروم واضرحة و ألغرا  النقل، هوضع العالمة املبينة يت اا على السطح اخلاربي للعبوة اخلاربيرة فروق خلفيرة ذات لروم مغراير، وه(4)
يقرل ارهفراع احلرروف والمرم،2يقرل مسرك اخلرط عر  والمم50يقل طول ضلع  ع  وال°45وهكوم العالمة بشكل مربع قائم بزاوية 

BIOLOGICAL"مم. ويوضع االسم الرمسري املسرتخدم يف النقرل:6واألرقام ع   SUBSTANCE, CATEGORY B" ،مراتة بيولوبيرة"
الفئة باء" على العبوة اخلاربية جبوار العالمة املربعة.

هابع على الصفحة التالية
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P650 هابع( توجيه التعبئة( P650 
الررروارت يف الطبعرررة املنقحرررة السرررابعة عشررررة  P650( مررر  هوبيررر  التعبئرررة 4هطبيرررق العالمرررة املبينرررة يف الفقررررة )يف االسرررتمرار  جيررروز مالحظهههة:

 .2016اا وم األول/تيسمد   31للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح  
 مم احد يتىن. X100 100هكوم يبعات وب  واحد على األقل م  يوب  العبوة اخلاربية  (5)
 علرررررررررى النحرررررررررو املبرررررررررخت يف 3-5-3-6ز بنجررررررررراح اختبرررررررررار السرررررررررقوط الررررررررروارت يف تررررررررراجتعلرررررررررى يم  ةقررررررررراتر عبررررررررروة املسرررررررررتكملة كررررررررروم اله (6)

األوعيرررة األوليرررة بعرررد التترررابع املناسررر   يو يكررروم هنرررا  هسررررب مررر  الوعررراء وال مررررت. 1.2ارهفررراع عنرررد  مررر  هرررذا الالئحرررة 6-3-5-2
 الختبارات السقوط، وهظل األوعية حممية مباتة ماصة، عند االقتضاء، يف العبوات الثا وية.

 يف حالة السوائل (7)
 ؛ ا عة للتسربهكوم األوعية األولية م )ي(

 ؛ا عة للتسربهكوم العبوة الثا وية م )ب(
 فصلاا ملنع هالمساا؛ يو وإذا وضع  عدة يوعية يولية هشة يف عبوة ثا وية وحيدة، جي  لف ال مناا على حدة )ج(
اامررل األول )األوليررة( والعبرروة الثا ويررة. وهكرروم املرراتة املاصررة بكميررة اافيررة المتصرراص   )األوعيررة( هوضررع مرراتة ماصررة بررخت الوعرراء )ت(

 العبوة اخلاربية للخطر؛ يو للماتة السائلة ماتة التوسيد ا سكابيعر  ي   ال حمتويات األوعية األولية ئيغ
  95يقررررل عرررر   ال سرررررب، ضررررغطا  تاخليررررا  العبرررروات الثا ويررررة قرررراترة علررررى يم هتحمررررل، توم حرررردوث ه يو هكرررروم األوعيررررة األوليررررة (ه)

 بار(. 0.95ايلوباسكال )
 يف حالة املوات الصلبة (8)

 خيل؛نهكوم األوعية األولية ما عة للت )ي(
 هكوم العبوة الثا وية ما عة للتنخيل؛  )ب(
 هالمساا؛فصلاا ملنع  يو إذا وضع  عدة يوعية يولية هشة يف عبوة ثا وية وحيدة، جي  لف ال مناا على حدة )ج(
يف  مبررا عرردم وبرروت سررائل متبررق يف الوعرراء األويل يثنرراء النقررل، هسررتخدم عبرروة مناسرربة للسرروائل، يو بشررأم وبرروت الشررك حالررةيف  )ت(

 ذلك استخدام موات ماصة. 
 اجلاف والنرتوبخت السائل واجلليد اجلليد: مدةاجمل يو يف حالة العينات املدتة (9)

. وعنرد اسرتخدام 3-5-5شرتاطات الوارتة يف الفقررة االالنرتوبخت السائل اماتة هديد، هنطبق  يو اجلاف اجلليدعند استخدام  )ي(
يف العبوة اجملمعة. وجي  هروف  تعامرات تاخليرة لضرمام بقراء العبروة  يو يف العبوة اخلاربية يو يوضع خارج العبوة الثا وية اجلليد،

 ؛جي  يم هكوم العبوة اخلاربية او العبوة الشاملة ما عة للتسرب الثا وية يف مكاهنا األصلي؛ وإذا استعمل اجلليد،
عند تربة حرارة ماتة التديد املستخدمة، واذلك تربات احلرارة وتربات الضرغط  ختيكوم الوعاء األويل والعبوة الثا وية سليم )ب(

 فقد التديد.عند الي ميك  يم حتدث 
هستنسر  وهوضرع علرى  يو هوضع العبوات يف عبوة شاملة، هكوم عالمات العبوة الي يقتضياا هوبي  التعبئرة هرذا إمرا مرئيرة بوضروح عندما (10)

 سطح العبوة اجملمعة.
أل  اشررتاطات يخررى  ،وفقرا  لتوبير  التعبئرة هرذا يرز بعالمراتالري هعبرأ ومت، 3373 األمم املتحدة رقماملعينة حت  عدية ال مضع املوات امل (11)

 .التنظيمية يف هذا الالئحة
لء هررذا العبرروات ملررواضررحة  عليمرراتتب( ، مررثال  لشررخص الررذ  يعررد العبرروة )املررري ا يو لشرراح َ ا لتررالومهررا او وموزع اتالعبررو  وصررا ع زوتيرر (12)

 إعدات العبوة للنقل بشكل صحيح.للتمكخت م   ،وإغالقاا
عدية  (13)

ُ
 إذا اا   هذا ضررورية السرتدامة املروات املعديرة إال مع البضائع اخلطرة األخرى يف  فس العبوة، 2-6العائدة للشعبة ال هُعبَّأ املوات امل

، 9 يو 8 يو 3يف الرهبرة  دربرةيقرل مر  البضرائع اخلطررة امل يو مرل 30حتييد يخطارهرا. وجيروز هعبئرة اميرة  يو منع ا طاطاا يو مواز تاا يو
ورت يف هررذا  وررا مضررع هررذا الكميررات القليلررة مرر  البضررائع اخلطرررة الشرررتاطات إضررافية وال ى مرروات معديررة.يف اررل وعرراء يويل حيتررو  علرر

 هوبي  التعبئة هذا. ص علي   ملا الالئحة التنظيمية، إذا مت  هعبئتاا وفقا  
 اشتراط إضافي 

 .7-3-1-4ألحكام الفقرة  جيوز للسلطة املختصة يم هرخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املوات احليوا ية وفقا  
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P800 توجيه التعبئة P800 
 .2809و 2803 ينطبق هذا التوبي  على رقمي األمم املتحدة

   .3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف  شريطةالعبوات التالية باستخدام  يرخص
   .6-3-1-4يف الوارتة شريطة استيفاء األحكام العامة  ضغطيوعية  (1)
  ؛اتلرت  3 هتجاوز سعتاا ال زبابات ذات وسائل إغالق ملولبة يو قوارير فوالذيةيو  (2)
 عبوات جممعة هستويف الشروط التالية: يو (3)

هتجراوز اتلتارا الصرافية  وال بالسرتيك بامرد خمصصرة الحترواء سروائل يو معردم يو داخلية م  زباجالعبوات يم هكوم ال )ي(
 ؛اغ  15

 ؛الداخلية مبوات هوسيد اافية ملنع الكسرحتشى العبوات يم  )ب(
يايررراس مصرررنوعة مررر  مررراتة متينرررة ما عرررة للتسررررب  يو بطا رررات تاخليرررةعلرررى العبررروات اخلاربيرررة  يو العبررروات الداخليرررةيم حتترررو   )ج(

بالكامرررل ملنعارررا مررر  االرهشررراح مررر  العبررروة بصررررف النظرررر عررر   باحملتويررراتوغررر  منفرررذة للمحتويرررات، حتررريط  لال ثقرررابومقاومرررة 
 وضعاا؛ اجتاا يو موضعاا

 العبوات اخلاربية والكتل الصافية القصوى التالية:استخدام ب يم يرخص )ت(
 الكتلة الصافية القصوى :العبوة الخارجية 
 أسطوانات 
 اغ  400 (1A1، 1A2)فوالذ  
 اغ  400  (1N1، 1N2) األلومنيوم يو غ  الفوالذ معدم آخر 
 اغ  400 (1H1، 1H2)بالستيك  
 اغ  400 (1D)خش  رقائقي  
 اغ  400 (1G) ليفي ارهوم 
 صناديق 
 اغ  400 (4A)فوالذ  
 اغ  400  (4N) األلومنيوم يو الفوالذغ   معدم آخر 
 اغ  250 (4C1)خش  طبيعي  
 اغ  250 (4C2)خش  طبيعي جبدرام ما عة للتنخيل  
 اغ  250 (4D)خش  رقائقي  
 اغ  125 (4F) خش  معات التكوي  
 اغ  125 (4G) ليفي ارهوم 
 اغ  60 (4H1)ودت  بالستيك 
 اغ  125 (4H2)بامد  بالستيك 

 :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP41  متامررا ، غرراليوم عنررد تربررات حرررارة منخفضررة للحفرراظ عليرر  يف حالررة صررلبة عنصررر ال، عنرردما يلررزم  قررل 2803األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

حالرررة  ويف وسرررائل هديرررد يخررررى. يو بررراف بليررردعلرررى يف عبررروة خاربيرررة متينرررة مقاومرررة للمررراء حتترررو   ميكررر  وضرررع العبررروات املرررذاورة آ فرررا  
علرى قاترة على مقاومة ماتة التديرد ايميائيرا  وفيزيائيرا ، و املستخدمة يف هعبئة الغاليوم  استخدام ماتة مدتة، هكوم مجيع املوات املذاورة آ فا  

يم هسمح العبروة اخلاربيرة   اجلاف، جي اجلليدحالة استخدام  ويف نخفضة ملاتة التديد املستخدمة.املرارة احلند تربات مقاومة الصدم ع
 طالق غاز ثاين ياسيد الكربوم.ا ب
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P801 توجيه التعبئة P801 
 .3028 يو 2795 يو 2794يرقام األمم املتحدة حت  ينطبق هذا التوبي  على البطاريات الكاربائية اجلديدة واملستخدمة املصنفة 

 :3-1-4و( 3-1-1-4باستثناء ) 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةالعبوات التالية، يرخص باستخدام 
 ة؛بالعبوات اخلاربية الصل (1)
 ضلعة؛املشبية اخلقفاص األ (2)
 .النقالة نصاتامل (3)

 بالستيكية قاترة على احتواء ي  سائل سائ . يو صديه ال املستخدمة سائبة يف صناتيق بطاريات فوالذية بطاريات اخلزموجيوز ييضا   قل 
 اشتراطات إضافية:

 .الدارة الكاربائية البطاريات م  قصر ىمحتُ  -1
 فصل بيناا طبقة م  ماتة غ  موصلة.هيف طبقات محاية مناسبة  املنضةدةالبطاريات  ىمحتُ  -2
 ة فوقاا.وضوععناصر يخرى م زامو ي البطاريةل يطراف هوصيل مَّ ال حتُ  -3
 قصد. غ   عتاخل العبوة ملنع حراتاا  هثبة  يو هعبأ البطاريات -4

 

P802 توجيه التعبئة P802 
 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 عبوات جممعة (1)

 4C2 يو 4C1 يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1عبررررررررررروات خاربيرررررررررررة: 
 اغ.  75الكتلة الصافية القصوى: : 4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو

 لرتات. 10بالستيك؛ السعة القصوى:  يو عبوات تاخلية: زباج
 عبوات جممعة (2)

 4C2 يو 4C1 يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1برررررررررروات خاربيررررررررررة: ع
 اغ.  125الكتلة الصافية القصوى:  :4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو

 لرتا   40عبوات تاخلية: معدم؛ السعة القصوى: 
يف  يو (6PD1 يو 6PB1 يو 6PA1اخلشرر  الرقررائقي ) يو األلومنيرروم يو عبرروات مرابررة: وعرراء زبررابي يف يسررطوا ة مرر  الفرروالذ (3)

عبرروة مرر   يف يو (6PD2 يو 6PC يو 6PB2 يو 6PA2) يف سررلة مرر  اخلرروص يو اخلشرر  يو األلومنيرروم يو صررندوق مرر  الفرروالذ
 لرتا . 60السعة القصوى:  ؛((6PH2 البالستيك اجلامد

 لرتا . 250بسعة قصوى  (1A1)يسطوا ات م  الفوالذ  (4)
 .6-3-1-4يوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة يف  (5)

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP79  ا ظرر هوبير  التعبئرة يف املائرة 85وهقرل عر   يف املائرة 60، عندما هزيد  سبة فلوريد اهليردروبخت علرى 1790األمم املتحدة  رقميف حالة ،

P001. 
 

P803 توجيه التعبئة P803 
 .2028األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةبالعبوات التالية  رخص باستخدامي
 (؛1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات ) (1)
 (؛4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2صناتيق ) (2)

 اغ.  75الكتلة الصافية القصوى: 
مروات هوسريد ملنرع التصرريف غر  املقصروت يف ظررل  يو عبروات تاخليرة، يو فواصرل، يو هعبرأ املروات ارل منارا علرى حردة ويفصرل بينارا باسرتخدام حرروابز

 ظروف النقل العاتية.
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P800 توجيه التعبئة P800 
 .2809و 2803 ينطبق هذا التوبي  على رقمي األمم املتحدة

   .3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف  شريطةالعبوات التالية باستخدام  يرخص
   .6-3-1-4يف الوارتة شريطة استيفاء األحكام العامة  ضغطيوعية  (1)
  ؛اتلرت  3 هتجاوز سعتاا ال زبابات ذات وسائل إغالق ملولبة يو قوارير فوالذيةيو  (2)
 عبوات جممعة هستويف الشروط التالية: يو (3)

هتجراوز اتلتارا الصرافية  وال بالسرتيك بامرد خمصصرة الحترواء سروائل يو معردم يو داخلية م  زباجالعبوات يم هكوم ال )ي(
 ؛اغ  15

 ؛الداخلية مبوات هوسيد اافية ملنع الكسرحتشى العبوات يم  )ب(
يايررراس مصرررنوعة مررر  مررراتة متينرررة ما عرررة للتسررررب  يو بطا رررات تاخليرررةعلرررى العبررروات اخلاربيرررة  يو العبررروات الداخليرررةيم حتترررو   )ج(

بالكامرررل ملنعارررا مررر  االرهشررراح مررر  العبررروة بصررررف النظرررر عررر   باحملتويررراتوغررر  منفرررذة للمحتويرررات، حتررريط  لال ثقرررابومقاومرررة 
 وضعاا؛ اجتاا يو موضعاا

 العبوات اخلاربية والكتل الصافية القصوى التالية:استخدام ب يم يرخص )ت(
 الكتلة الصافية القصوى :العبوة الخارجية 
 أسطوانات 
 اغ  400 (1A1، 1A2)فوالذ  
 اغ  400  (1N1، 1N2) األلومنيوم يو غ  الفوالذ معدم آخر 
 اغ  400 (1H1، 1H2)بالستيك  
 اغ  400 (1D)خش  رقائقي  
 اغ  400 (1G) ليفي ارهوم 
 صناديق 
 اغ  400 (4A)فوالذ  
 اغ  400  (4N) األلومنيوم يو الفوالذغ   معدم آخر 
 اغ  250 (4C1)خش  طبيعي  
 اغ  250 (4C2)خش  طبيعي جبدرام ما عة للتنخيل  
 اغ  250 (4D)خش  رقائقي  
 اغ  125 (4F) خش  معات التكوي  
 اغ  125 (4G) ليفي ارهوم 
 اغ  60 (4H1)ودت  بالستيك 
 اغ  125 (4H2)بامد  بالستيك 

 :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP41  متامررا ، غرراليوم عنررد تربررات حرررارة منخفضررة للحفرراظ عليرر  يف حالررة صررلبة عنصررر ال، عنرردما يلررزم  قررل 2803األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة

حالرررة  ويف وسرررائل هديرررد يخررررى. يو بررراف بليررردعلرررى يف عبررروة خاربيرررة متينرررة مقاومرررة للمررراء حتترررو   ميكررر  وضرررع العبررروات املرررذاورة آ فرررا  
علرى قاترة على مقاومة ماتة التديرد ايميائيرا  وفيزيائيرا ، و املستخدمة يف هعبئة الغاليوم  استخدام ماتة مدتة، هكوم مجيع املوات املذاورة آ فا  

يم هسمح العبروة اخلاربيرة   اجلاف، جي اجلليدحالة استخدام  ويف نخفضة ملاتة التديد املستخدمة.املرارة احلند تربات مقاومة الصدم ع
 طالق غاز ثاين ياسيد الكربوم.ا ب
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P801 توجيه التعبئة P801 
 .3028 يو 2795 يو 2794يرقام األمم املتحدة حت  ينطبق هذا التوبي  على البطاريات الكاربائية اجلديدة واملستخدمة املصنفة 

 :3-1-4و( 3-1-1-4باستثناء ) 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةالعبوات التالية، يرخص باستخدام 
 ة؛بالعبوات اخلاربية الصل (1)
 ضلعة؛املشبية اخلقفاص األ (2)
 .النقالة نصاتامل (3)

 بالستيكية قاترة على احتواء ي  سائل سائ . يو صديه ال املستخدمة سائبة يف صناتيق بطاريات فوالذية بطاريات اخلزموجيوز ييضا   قل 
 اشتراطات إضافية:

 .الدارة الكاربائية البطاريات م  قصر ىمحتُ  -1
 فصل بيناا طبقة م  ماتة غ  موصلة.هيف طبقات محاية مناسبة  املنضةدةالبطاريات  ىمحتُ  -2
 ة فوقاا.وضوععناصر يخرى م زامو ي البطاريةل يطراف هوصيل مَّ ال حتُ  -3
 قصد. غ   عتاخل العبوة ملنع حراتاا  هثبة  يو هعبأ البطاريات -4

 

P802 توجيه التعبئة P802 
 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 عبوات جممعة (1)

 4C2 يو 4C1 يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1عبررررررررررروات خاربيرررررررررررة: 
 اغ.  75الكتلة الصافية القصوى: : 4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو

 لرتات. 10بالستيك؛ السعة القصوى:  يو عبوات تاخلية: زباج
 عبوات جممعة (2)

 4C2 يو 4C1 يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو 1B1 يو 1A2 يو 1A1برررررررررروات خاربيررررررررررة: ع
 اغ.  125الكتلة الصافية القصوى:  :4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو

 لرتا   40عبوات تاخلية: معدم؛ السعة القصوى: 
يف  يو (6PD1 يو 6PB1 يو 6PA1اخلشرر  الرقررائقي ) يو األلومنيرروم يو عبرروات مرابررة: وعرراء زبررابي يف يسررطوا ة مرر  الفرروالذ (3)

عبرروة مرر   يف يو (6PD2 يو 6PC يو 6PB2 يو 6PA2) يف سررلة مرر  اخلرروص يو اخلشرر  يو األلومنيرروم يو صررندوق مرر  الفرروالذ
 لرتا . 60السعة القصوى:  ؛((6PH2 البالستيك اجلامد

 لرتا . 250بسعة قصوى  (1A1)يسطوا ات م  الفوالذ  (4)
 .6-3-1-4يوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة يف  (5)

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP79  ا ظرر هوبير  التعبئرة يف املائرة 85وهقرل عر   يف املائرة 60، عندما هزيد  سبة فلوريد اهليردروبخت علرى 1790األمم املتحدة  رقميف حالة ،

P001. 
 

P803 توجيه التعبئة P803 
 .2028األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةبالعبوات التالية  رخص باستخدامي
 (؛1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات ) (1)
 (؛4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2صناتيق ) (2)

 اغ.  75الكتلة الصافية القصوى: 
مروات هوسريد ملنرع التصرريف غر  املقصروت يف ظررل  يو عبروات تاخليرة، يو فواصرل، يو هعبرأ املروات ارل منارا علرى حردة ويفصرل بينارا باسرتخدام حرروابز

 ظروف النقل العاتية.
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P804 توجيه التعبئة P804 
 .1744األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 ويم هكوم العبوات خمتومة حمكمة اإلغالق:  3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف  شريطةالتالية  يرخص باستخدام العبوات
 اغ،  25الي هبلغ اتلتاا القصوى  العبوات المجمعة (1)

يف املائرة مر  سرعتاا؛ هثبر   90يتجراوز  ال مبرا لررت، وولروءة 1.3وهتألف م  عبوة )عبوات( تاخلية م  الزباج والسعة القصوى لكرل منارا  •
 :االهتزاز يثناء النقل، وهوضع مفرتة يف يو اخللخلة بسب  الصدم يو السداتة )السداتات( بصورة حمكمة بأ  وسيلة متنع اال زياح

ص سرائر حمتويرات العبروة )العبروات( م  البالستيك اجلامرد بنبرا  إىل بنر  مرع مروات مبطنرة وماصرة هكفري المتصرا يو يوعية معد ية •
 :الداخلية الزبابية، مث هعبأ يف عبوات خاربية م  األ واع

• 1A1 1 يوA2 1 يوB1 1 يوB2 1 يوN1 1 يوN2 1 يوH1 1 يوH2 1 يوD 1 يوG 4 يوA 4 يوB 4 يوN 4 يوC1 4 يوC2 4 يوD 
 . 4H2 يو 4G يو 4F يو

لررتات  5هتجاوز سعة ارل منارا  ال فلوريد البويل فينيل إيدي  الي يو الي هتألف م  عبوات تاخلية مصنوعة م  فلزات العبوات المجمعة (2)
 1B1 يو 1A2 يو 1A1واملعبأة فراتى مع ماتة ماصة اافية المتصاص احملتويات، ومع ماتة هوسيد خاملة يف العبوات اخلاربيرة مر  األ رواع 

وذات   4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو
يف املائررة مرر  سررعتاا، وهثبرر  سررداتة اررل عبرروة  90اررغ. وجيرر  عرردم مررلء العبرروات الداخليررة ياثررر مرر    75اتلررة إمجاليررة قصرروى مقرردارها 

 االهتزاز يثناء النقل؛ يو الصدمارماءها بسب   يو بصورة حمكمة بأ  وسيلة متنع زحزحة السداتة
 الي هتألف م : العبوات  (3)

 عبوات خاربية:  
بكتلرررة  5-1-6(، خمتررردة وفقرررا  الشررررتاطات االختبرررار الررروارتة يف 1H2 يو 1H1 يو 1A2 يو 1A1البالسرررتيك ) يو يسرررطوا ات مررر  الفررروالذ

سروائل، ومعلَّمرة بعالمرات  يو اعبوة مفرتة معردَّة الحترواء مروات صرلبة يو هناظر اتلة الطرت اجملمع، إما اعبوة مَعدَّة الحتواء عبوات تاخلية،
 مناسبة؛

 عبوات تاخلية: 
خبصررررروص  1-6( مسرررررتوفية لالشررررررتاطات الررررروارتة يف الفصرررررل 6HA1 يو 1H1 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A1عبررررروات مرابرررررة ) يو يسرررررطوا ات

 العبوات املفرتة، ومضع للشروط التالية:
 بار( )ضغط ما ومرت (؛ 3ايلوباسكال )  300يقل ع   ال يل عند ضغطجيرى اختبار ضغط هيدرو  )ي(

 بار(؛ 0.3ايلوباسكال )  30جترى اختبارات منع التسرب يف مرحلي التصميم واإل تاج عند ضغط  )ب(
 اجلوا  ؛ هكوم معزولة ع  األسطوا ة اخلاربية باستخدام ماتة هوسيد خاملة خمففة للصدمات حتيط بالعبوة الداخلية م  مجيع )ج(
 لرتا ؛ 125ال هتجاوز سعتاا  )ت(
 هكوم وسائل اإلغالق م   وع ملول  وهكوم: )ه(

 االهتررررررررررزاز  يو هراخياررررررررررا بسررررررررررب  الصرررررررررردم يو حمكمررررررررررة اإلغررررررررررالق بررررررررررأ  وسرررررررررريلة ميكناررررررررررا منررررررررررع هزحررررررررررزح السررررررررررداتة '1'
 يثناء النقل؛

 مزوتة بغطاء خمتوم؛ '2'
 هررو مبررخت يف )ب( علررى فرررتات ملررا فحررص تاخلرري واختبررار منررع التسرررب وفقررا  مضررع العبرروات اخلاربيررة والداخليررة بصررفة توريررة ل )و(

 هتجاوز سنتخت و صف السنة؛ ال
 حتمل العبوات اخلاربية والداخلية بصورة واضحة وتائمة: )ز(

 هاري  االختبار األويل وآخر اختبار وفحص توريخت للعبوة الداخلية )هبخت التواري  بالشار والسنة(؛ '1'
 الرمز املرخص ل ؛ يو عمليات الفحص يو اخلب  الذ  جير  االختباراتاسم  '2'

   .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغط، (4)
برررار( )ضرررغط  10ميغرررا باسررركال ) 1يقرررل عررر   ال سرررنوات عنرررد ضرررغط 10مضرررع الختبرررار ضرررغط بررردئي واختبرررار تور  ارررل  )ي(

 ما ومرت (؛
 هتجاوز سنتخت و صف السنة؛ ال لفحص تاخلي واختبار منع التسرب على فرتاتمضع بصفة تورية  )ب(
 جيوز يم هكوم غ  جمازة بأ  يتاة لتخفيف الضغط؛  )ج(
 صمام )صمامات( جمازة بأتاة إغالق ثا وية؛ يو جي  يم هكوم ال عبوة ضغط مغلقة بسداتة )ت(
للتسرررب واحلشررايا مالئمررة  ات وابسرروالت التنفرريس واملرروات املا عررةجيرر  يم هكرروم مرروات صررنع وعرراء الضررغط والصررمامات والسرردات )ه(

 بعضاا لبع  وللمحتويات.
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P900 توجيه التعبئة P900 
 .2216األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 ؛ P002هوبي  التعبئة املرخصة يف العبوات  (1)
 اغ.  50( بكتلة صافية قصوى 5M2 يو 5M1 يو 5L3 يو 5L2 يو 5L1 يو 5H4 يو 5H3 يو 5H2 يو 5H1ياياس )يو  (2)

 مغلقة مع هقليل حيز اهلواء الطليق إىل احلد األتىن.شاحنة   يف وحدات  قل هعبئتيف حالة  السمك بدوم عبوة بريشوجيوز ييضا   قل 
 

P901 توجيه التعبئة P901 
 .3316األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

وإذا   (.251، احلكررم اخلرراص 1-3-3اكررل )ا ظررر   اللرروازمجملموعررة  خصصررةالعبرروات مسررتوى األتاء املناسرر  جملموعررة التعبئررة املجيرر  يم هسررتويف 
مصرص هلرا ي  جمموعرة هعبئرة، جير  يم هسرتويف العبروات مسرتوى يتاء جمموعرة  مل اا   جمموعة اللوازم حتتو  على بضائع خطرة فقط

 .IIالتعبئة 
 ، باستثناء اتلة ي  ثاين ياسيد الكربوم، بامد، )بليد باف( مستعمل امدِّت.اغ  10 :الكمية القصوى للبضائع اخلطرة لكل عبوة خاربية

 اشتراط إضافي:
محايتاررا مرر  املرروات األخرررى الرري   وجيرر ،غرامررا   250 يو مررل 250هتجرراوز  ال يف عبرروات تاخليررة لرروازمجمموعررة  تاخررلهعبررأ البضررائع اخلطرررة املوبرروتة 

   .علياا اجملموعة ملتهش
 

P902 توجيه التعبئة P902 
 .3268األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف  شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
 السلع المعباة:

 (1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2 ،3H2)هنكات 

 .III العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئةجي  يم هستويف 
 قصد يف ظروف النقل العاتية.  ع  غ  هفاعلاامينع حراة السلع و على  و يتم هصميم وبناء العبوات 

 السلع غير المعباة:
 التجميع. منشأةم  مكام صنعاا إىل  حاويات يو اتشاحن يو يف وسائل مناولة خمصصة غ  معبأةالسلع   قلجيوز ييضا  

 اشتراط إضافي:
 ملوات الي حتتوياا هذا األوعية.املتعلقة باالسلطة املختصة مستوفية الشرتاطات هكوم يوعية الضغط 
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P804 توجيه التعبئة P804 
 .1744األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 ويم هكوم العبوات خمتومة حمكمة اإلغالق:  3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف  شريطةالتالية  يرخص باستخدام العبوات
 اغ،  25الي هبلغ اتلتاا القصوى  العبوات المجمعة (1)

يف املائرة مر  سرعتاا؛ هثبر   90يتجراوز  ال مبرا لررت، وولروءة 1.3وهتألف م  عبوة )عبوات( تاخلية م  الزباج والسعة القصوى لكرل منارا  •
 :االهتزاز يثناء النقل، وهوضع مفرتة يف يو اخللخلة بسب  الصدم يو السداتة )السداتات( بصورة حمكمة بأ  وسيلة متنع اال زياح

ص سرائر حمتويرات العبروة )العبروات( م  البالستيك اجلامرد بنبرا  إىل بنر  مرع مروات مبطنرة وماصرة هكفري المتصرا يو يوعية معد ية •
 :الداخلية الزبابية، مث هعبأ يف عبوات خاربية م  األ واع

• 1A1 1 يوA2 1 يوB1 1 يوB2 1 يوN1 1 يوN2 1 يوH1 1 يوH2 1 يوD 1 يوG 4 يوA 4 يوB 4 يوN 4 يوC1 4 يوC2 4 يوD 
 . 4H2 يو 4G يو 4F يو

لررتات  5هتجاوز سعة ارل منارا  ال فلوريد البويل فينيل إيدي  الي يو الي هتألف م  عبوات تاخلية مصنوعة م  فلزات العبوات المجمعة (2)
 1B1 يو 1A2 يو 1A1واملعبأة فراتى مع ماتة ماصة اافية المتصاص احملتويات، ومع ماتة هوسيد خاملة يف العبوات اخلاربيرة مر  األ رواع 

وذات   4H2 يو 4G يو 4F يو 4D يو 4C2 يو 4C1 يو 4N يو 4B يو 4A يو 1G يو 1D يو 1H2 يو 1H1 يو 1N2 يو 1N1 يو 1B2 يو
يف املائررة مرر  سررعتاا، وهثبرر  سررداتة اررل عبرروة  90اررغ. وجيرر  عرردم مررلء العبرروات الداخليررة ياثررر مرر    75اتلررة إمجاليررة قصرروى مقرردارها 

 االهتزاز يثناء النقل؛ يو الصدمارماءها بسب   يو بصورة حمكمة بأ  وسيلة متنع زحزحة السداتة
 الي هتألف م : العبوات  (3)

 عبوات خاربية:  
بكتلرررة  5-1-6(، خمتررردة وفقرررا  الشررررتاطات االختبرررار الررروارتة يف 1H2 يو 1H1 يو 1A2 يو 1A1البالسرررتيك ) يو يسرررطوا ات مررر  الفررروالذ

سروائل، ومعلَّمرة بعالمرات  يو اعبوة مفرتة معردَّة الحترواء مروات صرلبة يو هناظر اتلة الطرت اجملمع، إما اعبوة مَعدَّة الحتواء عبوات تاخلية،
 مناسبة؛

 عبوات تاخلية: 
خبصررررروص  1-6( مسرررررتوفية لالشررررررتاطات الررررروارتة يف الفصرررررل 6HA1 يو 1H1 يو 1N1 يو 1B1 يو 1A1عبررررروات مرابرررررة ) يو يسرررررطوا ات

 العبوات املفرتة، ومضع للشروط التالية:
 بار( )ضغط ما ومرت (؛ 3ايلوباسكال )  300يقل ع   ال يل عند ضغطجيرى اختبار ضغط هيدرو  )ي(

 بار(؛ 0.3ايلوباسكال )  30جترى اختبارات منع التسرب يف مرحلي التصميم واإل تاج عند ضغط  )ب(
 اجلوا  ؛ هكوم معزولة ع  األسطوا ة اخلاربية باستخدام ماتة هوسيد خاملة خمففة للصدمات حتيط بالعبوة الداخلية م  مجيع )ج(
 لرتا ؛ 125ال هتجاوز سعتاا  )ت(
 هكوم وسائل اإلغالق م   وع ملول  وهكوم: )ه(

 االهتررررررررررزاز  يو هراخياررررررررررا بسررررررررررب  الصرررررررررردم يو حمكمررررررررررة اإلغررررررررررالق بررررررررررأ  وسرررررررررريلة ميكناررررررررررا منررررررررررع هزحررررررررررزح السررررررررررداتة '1'
 يثناء النقل؛

 مزوتة بغطاء خمتوم؛ '2'
 هررو مبررخت يف )ب( علررى فرررتات ملررا فحررص تاخلرري واختبررار منررع التسرررب وفقررا  مضررع العبرروات اخلاربيررة والداخليررة بصررفة توريررة ل )و(

 هتجاوز سنتخت و صف السنة؛ ال
 حتمل العبوات اخلاربية والداخلية بصورة واضحة وتائمة: )ز(

 هاري  االختبار األويل وآخر اختبار وفحص توريخت للعبوة الداخلية )هبخت التواري  بالشار والسنة(؛ '1'
 الرمز املرخص ل ؛ يو عمليات الفحص يو اخلب  الذ  جير  االختباراتاسم  '2'

   .6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  أوعية الضغط، (4)
برررار( )ضرررغط  10ميغرررا باسررركال ) 1يقرررل عررر   ال سرررنوات عنرررد ضرررغط 10مضرررع الختبرررار ضرررغط بررردئي واختبرررار تور  ارررل  )ي(

 ما ومرت (؛
 هتجاوز سنتخت و صف السنة؛ ال لفحص تاخلي واختبار منع التسرب على فرتاتمضع بصفة تورية  )ب(
 جيوز يم هكوم غ  جمازة بأ  يتاة لتخفيف الضغط؛  )ج(
 صمام )صمامات( جمازة بأتاة إغالق ثا وية؛ يو جي  يم هكوم ال عبوة ضغط مغلقة بسداتة )ت(
للتسرررب واحلشررايا مالئمررة  ات وابسرروالت التنفرريس واملرروات املا عررةجيرر  يم هكرروم مرروات صررنع وعرراء الضررغط والصررمامات والسرردات )ه(

 بعضاا لبع  وللمحتويات.
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P900 توجيه التعبئة P900 
 .2216األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 ؛ P002هوبي  التعبئة املرخصة يف العبوات  (1)
 اغ.  50( بكتلة صافية قصوى 5M2 يو 5M1 يو 5L3 يو 5L2 يو 5L1 يو 5H4 يو 5H3 يو 5H2 يو 5H1ياياس )يو  (2)

 مغلقة مع هقليل حيز اهلواء الطليق إىل احلد األتىن.شاحنة   يف وحدات  قل هعبئتيف حالة  السمك بدوم عبوة بريشوجيوز ييضا   قل 
 

P901 توجيه التعبئة P901 
 .3316األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 (1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 

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

وإذا   (.251، احلكررم اخلرراص 1-3-3اكررل )ا ظررر   اللرروازمجملموعررة  خصصررةالعبرروات مسررتوى األتاء املناسرر  جملموعررة التعبئررة املجيرر  يم هسررتويف 
مصرص هلرا ي  جمموعرة هعبئرة، جير  يم هسرتويف العبروات مسرتوى يتاء جمموعرة  مل اا   جمموعة اللوازم حتتو  على بضائع خطرة فقط

 .IIالتعبئة 
 ، باستثناء اتلة ي  ثاين ياسيد الكربوم، بامد، )بليد باف( مستعمل امدِّت.اغ  10 :الكمية القصوى للبضائع اخلطرة لكل عبوة خاربية

 اشتراط إضافي:
محايتاررا مرر  املرروات األخرررى الرري   وجيرر ،غرامررا   250 يو مررل 250هتجرراوز  ال يف عبرروات تاخليررة لرروازمجمموعررة  تاخررلهعبررأ البضررائع اخلطرررة املوبرروتة 

   .علياا اجملموعة ملتهش
 

P902 توجيه التعبئة P902 
 .3268األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام الوارتة يف  شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
 السلع المعباة:

 (1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2 ،3H2)هنكات 

 .III العبوات مستوى يتاء جمموعة التعبئةجي  يم هستويف 
 قصد يف ظروف النقل العاتية.  ع  غ  هفاعلاامينع حراة السلع و على  و يتم هصميم وبناء العبوات 

 السلع غير المعباة:
 التجميع. منشأةم  مكام صنعاا إىل  حاويات يو اتشاحن يو يف وسائل مناولة خمصصة غ  معبأةالسلع   قلجيوز ييضا  

 اشتراط إضافي:
 ملوات الي حتتوياا هذا األوعية.املتعلقة باالسلطة املختصة مستوفية الشرتاطات هكوم يوعية الضغط 
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P903 توجيه التعبئة P903 
 3481و 3480و 3091و 3090األمم املتحدة  يرقامينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة  العبوات التاليةيرخص باستخدام 
 يف حالة اخلاليا والبطاريات: (1)

 (1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2 ،3H2)هنكات 

 اخلاليراوضرع  يو م  العط  الذ  ميك  يم هسربب  احلرارةالبطاريات  يو ئيغ هوفر احلماية للخاليا بطاريات يف عبواتال يو اليااخل هعبأ
 .العبوةالبطاريات تاخل  يو

 .IIالعبوة مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم هستويف 
 ،ياثررر يو اررغ  12 ، اتلترر البطاريررات الرري هسررتخدم غالفررا  خاربيررا  قويررا  ومقاومررا  للصرردمات يو ففرري حالررة اخلاليررا ،ذلررك وباإلضررافة إىل (2)

 البطاريات: يو جمموعات هذا اخلاليا يو
  ؛عبوات خاربية قوية )ي(

 ؛(املثال حماطة بألواح خشبية على سبيل يو مغلقة متاما   )صناتيق شح  واقيةيغلفة  )ب(
 وسائل مناولة يخرى. يو صوام )ج(

 .موضوعة فوقاا يخرى عناصرثقل  البطاريةيطراف هوصيل حتمةل  وال حراة غ  مقصوتة، ةالبطاريات ملنع يي يو هثب  اخلاليا
 .3-1-1-4هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف الفقرة  يموال بد م  

 البطاريات املعبأة مع املعدات: يو اخلاليايف حالة  (3)
 ( م  هوبي  التعبئة هذا، مع وضعاا بعد ذلك مع املعدات يف عبوة خاربية؛1عبوات مستوفية لالشرتاطات الوارتة يف الفقرة )

( مر  1متاما ، مع وضعاا بعد ذلرك مرع املعردات يف عبروة هسرتويف االشررتاطات الروارتة يف الفقررة )البطاريات  يو يو عبوات هغلف اخلاليا
 هوبي  التعبئة هذا.

 حراة تاخل العبوة اخلاربية. ةهثب  املعدات ملنع يي
 ييو ررات الليثيرروممرر   وي فلررز الليثيررومالبطاريررات مرر   يو ألغرررا  هوبيرر  التعبئررة هررذا، هعرري المررة "معرردات" اجلارراز الررذ  يسررتلزم اخلاليررا

 الذ  يعبأ معاا لتشغيل .
 البطاريات املرابة يف املعدات: يو يف حالة اخلاليا (4)

وهصررنع بطريقررة  .العبرروة واالسررتخدام املقصروت منارراسررعة عبروات خاربيررة قويررة هصرنع مرر  مرراتة ذات قرروة وهصرميم مالئمررخت يتناسرربام مرع 
  .3-1-1-4وليس م  الضرور  يم هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف الفقرة حتول توم التشغيل العرضي يف يثناء النقل. 

 البطاريات املرابة فياا. يو على صوام إذا اا   املعدات هوفر احلماية املكافئة للخاليا يو هقدمي املعدات الكب ة للنقل غ  معبأة وميك 
الري ليسر  لردياا القردرة علرى هوليرد ا بعراث   والسراعات ويبارزة قيراس تربرات احلررارة الراتيرو بطاقات التعرف وجيوز  قل يبازة مثل 

خطر  للحرررارة، وهرري  شرطة عرر  قصررد يف عبروات خاربيررة متينررة. وعنردما هكرروم هررذا األبارزة  شررطة، جيرر  يم هسرتويف املعرراي  احملرردتة 
 هشغيل الطائرات.لإلشعاع الكارمغنطيسي لضمام عدم هسب  هشغيل اجلااز يف هداخل مع  ظم 

 اشتراط إضافي:
 .ئيةالدارة الكاربا قصر البطاريات م  يو اخلاليا محاية جي 
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P904توجيه التعبئةP904

.3245األمم املتحدة رقمينطبق هذا التوبي  على 
:العبوات التاليةرخص باستخدام ي
واملصممة ئيرغ هفري 3-1-4و8-1-1-4و4-1-1-4و2-1-1-4و1-1-1-4ألحكام العامة الوارتة يف لالعبوات املستوفية(1)

يتناسرربام4-1-6باشررتاطات البنرراء الرروارتة يف  مالئمررخت وهصررميم قرروة ذات هكروم مناسرربة مرروات مرر  مصررنوعة خاربيرة عبرروات وُهسررتخدم .
وبنراءمع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا. وحرخت يسرتعمل هوبير  التعبئرة هرذا لنقرل عبروات تاخليرة مر  هصرميم جير  جممةعرة، عبروات

ا دفاق شيء مناا ع  غ  قصد يثناء ظروف النقل العاتية.حيدثالالعبوة ئيغ
يلي:ماولكناا هستويف،6يلزم استيفاؤها الشرتاطات اختبار العبوات الوارتة يف اجلزء الاليالعبوات(2)

:علىملتعبوة تاخلية هش)ي(
؛لتنخيل اجلوامديوالسوائلما عة لتسربمع عبوة ثا وية، هكوم مجيعاااألوعية األوليةياثر م  يووعاء'1'
حمتويرات والعبروة الثا ويرة بكميرة هكفري المتصراصماتة ماصة برخت الوعراء األويل )األوعيرة األوليرة(يف حالة السوائل، هوضع '2'

؛إعطاب العبوة اخلاربيةيواإلضرار بسالمة موات التوسيدللماتة السائلة ع يسفر ي  ا دفاقالاألوعية األولية، ئيغ
؛ملنع هالمساافصلاايوال مناا على حدةجي  لف  ،وحيدةيف عبوة ثا وية هشة يف حالة وضع عدة يوعية يولية '3'

مم.100ع  يةخلاربايصغر يبعاتهايقلوالاربية مبتا ة مالئمة لسعتاا واتلتاا والغر  م  استخداماا،اخلعبوة هكوم ال)ب(
وهكروم . مقرروءةفروق خلفيرة ذات لروم مغراير، وهكروم واضرحة و ،ألغرا  النقل، هوضع العالمرة املبينرة يت راا علرى السرطح اخلراربي للعبروة اخلاربيرة

6يقررل ارهفراع احلررروف واألرقررام عرر  والمررم،2مسررك اخلررط عر  يقرل وال50يقررل طرول ضررلع  عرر  وال°45العالمرة بشرركل مربررع قرائم بزاويررة 
مم.

الرروارت يف الطبعررة املنقحررة السررابعة عشرررة P904( مرر  هوبيرر  التعبئررة 2هطبيررق العالمررة املبينررة يف الفقرررة )يف االسررتمرار جيرروزمالحظة:
.2016األول/تيسمد اا وم 31للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح  

اشتراط إضافي:
واجلليد اجلاف والنرتوبخت السائلاجلليد

. يف حالررة اسررتعمال اجلليررد، جيرر  3-5-5الرروارتة يف جيرر  هطبيررق االشرررتاطاتامرراتة هديررد، النرتوبررخت السررائليواجلليررد اجلررافعنررد اسررتخدام
.األصرلييف عبوة شراملة. وجير  هروف  تعرائم تاخليرة هضرم  ثبرات العبروات الثا ويرة يف وضرعاا يويف العبوة اخلاربيةيووضع  خارج العبوة الثا وية

العبوة اجملمعة ما عة للتسرب.يوحالة استعمال اجلليد، جي  يم هكوم العبوة اخلاربيةويف
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P903 توجيه التعبئة P903 
 3481و 3480و 3091و 3090األمم املتحدة  يرقامينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة  العبوات التاليةيرخص باستخدام 
 يف حالة اخلاليا والبطاريات: (1)

 (1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G)يسطوا ات 
 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2 ،3H2)هنكات 

 اخلاليراوضرع  يو م  العط  الذ  ميك  يم هسربب  احلرارةالبطاريات  يو ئيغ هوفر احلماية للخاليا بطاريات يف عبواتال يو اليااخل هعبأ
 .العبوةالبطاريات تاخل  يو

 .IIالعبوة مستوى يتاء جمموعة التعبئة جي  يم هستويف 
 ،ياثررر يو اررغ  12 ، اتلترر البطاريررات الرري هسررتخدم غالفررا  خاربيررا  قويررا  ومقاومررا  للصرردمات يو ففرري حالررة اخلاليررا ،ذلررك وباإلضررافة إىل (2)

 البطاريات: يو جمموعات هذا اخلاليا يو
  ؛عبوات خاربية قوية )ي(

 ؛(املثال حماطة بألواح خشبية على سبيل يو مغلقة متاما   )صناتيق شح  واقيةيغلفة  )ب(
 وسائل مناولة يخرى. يو صوام )ج(

 .موضوعة فوقاا يخرى عناصرثقل  البطاريةيطراف هوصيل حتمةل  وال حراة غ  مقصوتة، ةالبطاريات ملنع يي يو هثب  اخلاليا
 .3-1-1-4هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف الفقرة  يموال بد م  

 البطاريات املعبأة مع املعدات: يو اخلاليايف حالة  (3)
 ( م  هوبي  التعبئة هذا، مع وضعاا بعد ذلك مع املعدات يف عبوة خاربية؛1عبوات مستوفية لالشرتاطات الوارتة يف الفقرة )

( مر  1متاما ، مع وضعاا بعد ذلرك مرع املعردات يف عبروة هسرتويف االشررتاطات الروارتة يف الفقررة )البطاريات  يو يو عبوات هغلف اخلاليا
 هوبي  التعبئة هذا.

 حراة تاخل العبوة اخلاربية. ةهثب  املعدات ملنع يي
 ييو ررات الليثيرروممرر   وي فلررز الليثيررومالبطاريررات مرر   يو ألغرررا  هوبيرر  التعبئررة هررذا، هعرري المررة "معرردات" اجلارراز الررذ  يسررتلزم اخلاليررا

 الذ  يعبأ معاا لتشغيل .
 البطاريات املرابة يف املعدات: يو يف حالة اخلاليا (4)

وهصررنع بطريقررة  .العبرروة واالسررتخدام املقصروت منارراسررعة عبروات خاربيررة قويررة هصرنع مرر  مرراتة ذات قرروة وهصرميم مالئمررخت يتناسرربام مرع 
  .3-1-1-4وليس م  الضرور  يم هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف الفقرة حتول توم التشغيل العرضي يف يثناء النقل. 

 البطاريات املرابة فياا. يو على صوام إذا اا   املعدات هوفر احلماية املكافئة للخاليا يو هقدمي املعدات الكب ة للنقل غ  معبأة وميك 
الري ليسر  لردياا القردرة علرى هوليرد ا بعراث   والسراعات ويبارزة قيراس تربرات احلررارة الراتيرو بطاقات التعرف وجيوز  قل يبازة مثل 

خطر  للحرررارة، وهرري  شرطة عرر  قصررد يف عبروات خاربيررة متينررة. وعنردما هكرروم هررذا األبارزة  شررطة، جيرر  يم هسرتويف املعرراي  احملرردتة 
 هشغيل الطائرات.لإلشعاع الكارمغنطيسي لضمام عدم هسب  هشغيل اجلااز يف هداخل مع  ظم 

 اشتراط إضافي:
 .ئيةالدارة الكاربا قصر البطاريات م  يو اخلاليا محاية جي 
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P904توجيه التعبئةP904

.3245األمم املتحدة رقمينطبق هذا التوبي  على 
:العبوات التاليةرخص باستخدام ي
واملصممة ئيرغ هفري 3-1-4و8-1-1-4و4-1-1-4و2-1-1-4و1-1-1-4ألحكام العامة الوارتة يف لالعبوات املستوفية(1)

يتناسرربام4-1-6باشررتاطات البنرراء الرروارتة يف  مالئمررخت وهصررميم قرروة ذات هكروم مناسرربة مرروات مرر  مصررنوعة خاربيرة عبرروات وُهسررتخدم .
وبنراءمع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا. وحرخت يسرتعمل هوبير  التعبئرة هرذا لنقرل عبروات تاخليرة مر  هصرميم جير  جممةعرة، عبروات

ا دفاق شيء مناا ع  غ  قصد يثناء ظروف النقل العاتية.حيدثالالعبوة ئيغ
يلي:ماولكناا هستويف،6يلزم استيفاؤها الشرتاطات اختبار العبوات الوارتة يف اجلزء الاليالعبوات(2)

:علىملتعبوة تاخلية هش)ي(
؛لتنخيل اجلوامديوالسوائلما عة لتسربمع عبوة ثا وية، هكوم مجيعاااألوعية األوليةياثر م  يووعاء'1'
حمتويرات والعبروة الثا ويرة بكميرة هكفري المتصراصماتة ماصة برخت الوعراء األويل )األوعيرة األوليرة(يف حالة السوائل، هوضع '2'

؛إعطاب العبوة اخلاربيةيواإلضرار بسالمة موات التوسيدللماتة السائلة ع يسفر ي  ا دفاقالاألوعية األولية، ئيغ
؛ملنع هالمساافصلاايوال مناا على حدةجي  لف  ،وحيدةيف عبوة ثا وية هشة يف حالة وضع عدة يوعية يولية '3'

مم.100ع  يةخلاربايصغر يبعاتهايقلوالاربية مبتا ة مالئمة لسعتاا واتلتاا والغر  م  استخداماا،اخلعبوة هكوم ال)ب(
وهكروم . مقرروءةفروق خلفيرة ذات لروم مغراير، وهكروم واضرحة و ،ألغرا  النقل، هوضع العالمرة املبينرة يت راا علرى السرطح اخلراربي للعبروة اخلاربيرة

6يقررل ارهفراع احلررروف واألرقررام عرر  والمررم،2مسررك اخلررط عر  يقرل وال50يقررل طرول ضررلع  عرر  وال°45العالمرة بشرركل مربررع قرائم بزاويررة 
مم.

الرروارت يف الطبعررة املنقحررة السررابعة عشرررة P904( مرر  هوبيرر  التعبئررة 2هطبيررق العالمررة املبينررة يف الفقرررة )يف االسررتمرار جيرروزمالحظة:
.2016األول/تيسمد اا وم 31للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح  

اشتراط إضافي:
واجلليد اجلاف والنرتوبخت السائلاجلليد

. يف حالررة اسررتعمال اجلليررد، جيرر  3-5-5الرروارتة يف جيرر  هطبيررق االشرررتاطاتامرراتة هديررد، النرتوبررخت السررائليواجلليررد اجلررافعنررد اسررتخدام
.األصرلييف عبوة شراملة. وجير  هروف  تعرائم تاخليرة هضرم  ثبرات العبروات الثا ويرة يف وضرعاا يويف العبوة اخلاربيةيووضع  خارج العبوة الثا وية

العبوة اجملمعة ما عة للتسرب.يوحالة استعمال اجلليد، جي  يم هكوم العبوة اخلاربيةويف
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P905 توجيه التعبئة P905 
 .2990و 3072ينطبق هذا التوبي  على رقمي األمم املتحدة 

السرررتيفاء العبررروات  ولكررر  توم حابرررة، 3-1-4و 1-1-4الررروارتة يف  ةاسرررتيفاء األحكرررام العامرررشرررريطة ييرررة عبررروة مالئمرررة رخص باسرررتخدام يررر
 . 6لالشرتاطات الوارتة يف اجلزء 

بالنسربة لقروارب اإل قراذ(، جيروز لألحوال اجلوية )اما هو احلرال مقاومة ة بحتتوياا يغلفة خاربية صل يو اااإل قاذ ئيغ هتضمن يبازةوعندما هصنع 
  قلاا بدوم هعبئة.

 اشتراطات إضافية:
 ، وباإلضافة إىل ذلك:غ  املقصوتةملنع حراتاا  ثبيتااتب اإل قاذ امعدات يف يبازة  تواةمجيع املوات والسلع اخلطرة احملهؤمة   -1

 ؛الليفي الكرهوم يو يف عبوات تاخلية م  البالستيك 1 هعبأ يتوات اإلشارة م  الرهبة )ي(
 ( يف يسرررطوا ات مطابقرررة للمواصرررفات الررري حتررردتها السرررلطة املختصرررة، وميكررر  وصرررلاا جباررراز2-2 الشرررعبةوضرررع الغرررازات )وه )ب(

 ؛اإل قاذ
ملنرررع ي  ا سررركاب  ؤمة وهررر ،يرررا  ائاارب  عرررزله يو (9( وبطاريرررات الليثيررروم )الرهبرررة 8الرهبرررة ) كاربائيرررةال التخرررزي  بطاريررراتهفصرررل و  )ج(

 للسائل؛
يف  (املثرررررررررررررررررال ، على سبيل 2-5و 1-4م  الشعبتخت  يو 3م  الرهبة املوات اخلطرة األخرى )م   صغ ةالكميات الهعبأ و  )ت(

 .متينةعبوات تاخلية 
 .اإل قاذبازة يف ي ار ع ا تفاخللنقل والتعبئة هداب  ملنع ي  عدات يشمل اإل -2
 

P906 توجيه التعبئة P906 
 .3432، و3152و 3151و 2315يرقام األمم املتحدة ينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة  العبوات التاليةرخص باستخدام ي
 املتعردتة فينيرلال ثالثري يو فينيرلال ثنرائي يو (PCB) ةتعردت الكلرور املنيرل يفالثنائي مرابات على  يف حالة السوائل واملوات الصلبة الي حتتو  (1)

العبرروات اجملاررزة وفقررا  لتوبيرر  باسررتخدام يسررمح  :املرروات لررذا ملوثررة هكرروم الرري يو املالجرر ، امليتررام فينيررل ثنررائي ميثيررل يحررات  يو اهللجنررة
 .يناس  ماحسب، P002 يو P001التعبئة 

 :األبازةيف حالة احملوالت واملكثفات وسائر  (2)
. وجير  يم هثبر  السرلع مبراتة هوسريد مالئمرة P002و P001يسمح باستخدام العبوات اجملارزة وفقرا  لتروبياي التعبئرة  )ي(

  ؛ملنع ي  حراة غ  مقصوتة يثناء ظروف النقل العاتية
مثررل حجررم  1.25يقررل عرر   مررا ال األباررزة باإلضررافة إىليسررمح بررالعبوات املا عررة للتسرررب والقرراترة علررى احتررواء يو  )ب(

 ةنيرل املتعردتيفالربراعي  يو نيرليفالثنرائي  يو (PCB)ة يل املتعدت الكلور ينفالثنائي مرابات ة فياا م  املوبوتالسوائل 
يقرل عر   مرا ال . وهوضرع يف العبروات مراتة ماصرة هكفري المتصراصيحات  ميثيل ثنرائي فينيرل امليترام املالجر  يو اهللجنة

احملررروالت واملكثفرررات يف عبررروات معد يرررة ما عرررة هنقرررل . وبصرررورة عامرررة، األبارررزة مثرررل حجرررم السرررائل املوبررروت يف 1.1
مثررل حجررم السررائل املوبرروت  1.25 احملرروالت واملكثفررات  فسرراا علررى للتسرررب وقرراترة علررى يم حتتررو  باإلضررافة إىل

 فياا.
يف  ،حملرروالت واملكثفررات غرر  املعبررأة، واP002و P001لترروبياي التعبئررة ، جيرروز  قررل السرروائل واملرروات الصررلبة غرر  املعبررأة وفقررا  هقرردم مبررا توم اإلخرراللو 

مرا  مراتة ماصرة خاملرة هكفري المتصراصعلرى مرم، وحتترو   800يقرل ارهفاعارا عر   ال وحدات لنقل البضائع مزوتة بصرينية معد يرة ما عرة للتسررب
 .يتسربمثل حجم ي  سائل  1.1يقل ع   ال

 اشتراط إضافي:
 حملوالت واملكثفات منعا  حلدوث هسرب يف ظروف النقل العاتية.احكام سد يلزم م  هداب  إل ما يتخذ
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P907 توجيه التعبئة P907 
 يشررتط يم هكروم هنرا  عبروة خاربيرة، ال األبازة ئيغ ُهكفل لألوعية الي حتتو  على البضائع اخلطرة محاية اافيرة، اآلالت يوإذا مت بناء وهصميم 

هكرروم ذات قرروة وهصررميم مالئمررخت واألباررزة يف عبرروات خاربيررة مصررنوعة مرر  مرراتة مناسرربة  اآلالتهعبئررة البضررائع اخلطرررة املضررمةنة يف وببرر   وإال
   .1-1-1-4وهستويف االشرتاطات املنطبقة الوارتة يف  يتناسبام مع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا

 ، ولكرررررررررر  توم يم هنطبررررررررررق اشررررررررررررتاطات 1-1-4األحكررررررررررام العامررررررررررة الرررررررررروارتة يف  وهسررررررررررتويف األوعيررررررررررة الرررررررررري حتتررررررررررو  علررررررررررى البضررررررررررائع اخلطررررررررررررة
األوعيرة الداخليرة  يو ، فتكروم األسرطوا ة الداخليرة2-2بالنسبة لغازات الشرعبة  يما .14-1-1-4و 12-1-1-4و 4-1-1-4و 4-1-1-3

 الوعاء. وي ة للسلطات املختصة يف البلد الذ  متأل في  األسطوا ةقنعوحمتوياهتا واثافة ملئاا م
يف  يف األوعيررة الرري حتتررو  علررى البضررائع اخلطرررةحرردوث عطرر   حيرررب ال يررغاألباررزة ئ اآلالت يووفضررال  عرر  ذلررك، يررتم احتررواء األوعيررة تاخررل 

بضررائع اليف األوعيررة الرري حتتررو  علررى  عطرر األباررزة يف حالررة حرردوث  اآلالت يوهسرررب للبضررائع اخلطرررة مرر   حرردوث يو ظررروف النقررل العاتيررة،
سررائلة، )ميكرر  اسررتخدام بطا ررة ما عررة للتسرررب السررتيفاء هررذا الشرررط(. ويررتم هرايرر  األوعيررة الرري حتتررو  علررى البضررائع اخلطرررة ال يو صررلبةالطرررة اخل

األباررزة يثنرراء النقررل يف  اآلالت يووهكفررل مراقبررة حراتاررا تاخررل  مناررا، هسرررب البضررائع اخلطرررة يو هوسرريدها بطريقررة هكفررل منررع اسرررها يو وهأميناررا
يرؤت  ي  هسررب للمحتويرات إىل  يال جير  امرا  هكروم مراتة التوسريد قابلرة للتفاعرل علرى  رو خطرر مرع حمتويرات األوعيرة. يال جي ظروف  العاتية. و 

 اال تقاص اث ا  م  اخلواص الوقائية ملاتة التوسيد.
 

P908 توجيه التعبئة P908 
املعطوبة واخلاليا والبطاريات م  فلز الليثيوم التالفة  اخلاليا والبطاريات م  ييو ات الليثيوم التالفة يو ينطبق هذا التوبي  على

  .3481و 3480و 3091و 3090م األمم املتحدة ارقي يف ذلك هلك املرابة يف املعدات، الي حتمل املعطوبة، مبا يو
 :3-1-4و 1-1-4العامة الوارتة يف يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام 

 خلاليا والبطاريات واملعدات الي حتتو  على خاليا وبطاريات:يف حالة ا
 ؛(1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

 ؛(4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2)صناتيق 
 .(3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

 .IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
البطاريرات معبرأة ارل منارا علرى حردة يف  يو املعردات الري حتترو  علرى مثرل هرذا اخلاليرا بطارية يو ال خلية يوهكوم   -1

ملنع ي  العبوة اخلاربية ما عة للتسرب  يو عبوة تاخلية وموضوعة تاخل عبوة خاربية. وجي  يم هكوم العبوة الداخلية
 ا سكاب حمتمل لإللكرتولي .

هكوم ارل عبروة تاخليرة حماطرة مبراتة عرزل حررار  غر  قابلرة لالحررتاق وغر  موصرلة للحررارة هكفري حلمايتارا مر  هوليرد  -2
 ا بعاث خط  للحرارة.

 هزوت العبوات احملكمة السد بوسيلة هنفيس عند االقتضاء. -3
ث ات االهتزازات والصدمات ومتنع حراة اخلاليا والبطاريرات تاخرل الطررت الري أهلكي هقلل م   هُتخذ التداب  املناسبة -4

ميكر  اسرتخدام مراتة هوسريد غر  قابلرة لالحررتاق وغر   امرا  هلرف إضرايف وعر  وضرع خطرر يثنراء النقرل. عر قرد هسرفر 
 للوفاء لذا االشرتاط. موصلة للحرارة

 هصنةع. يو ب  يف البلد الذ  هصمةم في  العبوةهقيةم عدم قابلية االحرتاق طبقا  ملعيار معرتف  -5
اخلاملررة اميررة اافيررة مرر  املرروات املاصررة   اخلاربيررة يو ضرراف إىل العبرروة الداخليررةهالبطاريررات الرري حيصررل فياررا هسرررب،  يو يف حالررة اخلاليررا

 ي  إلكرتولي  طليق. المتصاص
 بطارية واحدة يف العبوة اخلاربية. يو اغ خبلية  30البطاريات الي هتجاوز اتلتاا الصافية  يو حيدت عدت اخلاليا

 اشتراطات إضافية:
 .الكاربائية الدارةجي  وقاية اخلاليا والبطاريات م  قصر 
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P905 توجيه التعبئة P905 
 .2990و 3072ينطبق هذا التوبي  على رقمي األمم املتحدة 

السرررتيفاء العبررروات  ولكررر  توم حابرررة، 3-1-4و 1-1-4الررروارتة يف  ةاسرررتيفاء األحكرررام العامرررشرررريطة ييرررة عبررروة مالئمرررة رخص باسرررتخدام يررر
 . 6لالشرتاطات الوارتة يف اجلزء 

بالنسربة لقروارب اإل قراذ(، جيروز لألحوال اجلوية )اما هو احلرال مقاومة ة بحتتوياا يغلفة خاربية صل يو اااإل قاذ ئيغ هتضمن يبازةوعندما هصنع 
  قلاا بدوم هعبئة.

 اشتراطات إضافية:
 ، وباإلضافة إىل ذلك:غ  املقصوتةملنع حراتاا  ثبيتااتب اإل قاذ امعدات يف يبازة  تواةمجيع املوات والسلع اخلطرة احملهؤمة   -1

 ؛الليفي الكرهوم يو يف عبوات تاخلية م  البالستيك 1 هعبأ يتوات اإلشارة م  الرهبة )ي(
 ( يف يسرررطوا ات مطابقرررة للمواصرررفات الررري حتررردتها السرررلطة املختصرررة، وميكررر  وصرررلاا جباررراز2-2 الشرررعبةوضرررع الغرررازات )وه )ب(

 ؛اإل قاذ
ملنرررع ي  ا سررركاب  ؤمة وهررر ،يرررا  ائاارب  عرررزله يو (9( وبطاريرررات الليثيررروم )الرهبرررة 8الرهبرررة ) كاربائيرررةال التخرررزي  بطاريررراتهفصرررل و  )ج(

 للسائل؛
يف  (املثرررررررررررررررررال ، على سبيل 2-5و 1-4م  الشعبتخت  يو 3م  الرهبة املوات اخلطرة األخرى )م   صغ ةالكميات الهعبأ و  )ت(

 .متينةعبوات تاخلية 
 .اإل قاذبازة يف ي ار ع ا تفاخللنقل والتعبئة هداب  ملنع ي  عدات يشمل اإل -2
 

P906 توجيه التعبئة P906 
 .3432، و3152و 3151و 2315يرقام األمم املتحدة ينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة  العبوات التاليةرخص باستخدام ي
 املتعردتة فينيرلال ثالثري يو فينيرلال ثنرائي يو (PCB) ةتعردت الكلرور املنيرل يفالثنائي مرابات على  يف حالة السوائل واملوات الصلبة الي حتتو  (1)

العبرروات اجملاررزة وفقررا  لتوبيرر  باسررتخدام يسررمح  :املرروات لررذا ملوثررة هكرروم الرري يو املالجرر ، امليتررام فينيررل ثنررائي ميثيررل يحررات  يو اهللجنررة
 .يناس  ماحسب، P002 يو P001التعبئة 

 :األبازةيف حالة احملوالت واملكثفات وسائر  (2)
. وجير  يم هثبر  السرلع مبراتة هوسريد مالئمرة P002و P001يسمح باستخدام العبوات اجملارزة وفقرا  لتروبياي التعبئرة  )ي(

  ؛ملنع ي  حراة غ  مقصوتة يثناء ظروف النقل العاتية
مثررل حجررم  1.25يقررل عرر   مررا ال األباررزة باإلضررافة إىليسررمح بررالعبوات املا عررة للتسرررب والقرراترة علررى احتررواء يو  )ب(

 ةنيرل املتعردتيفالربراعي  يو نيرليفالثنرائي  يو (PCB)ة يل املتعدت الكلور ينفالثنائي مرابات ة فياا م  املوبوتالسوائل 
يقرل عر   مرا ال . وهوضرع يف العبروات مراتة ماصرة هكفري المتصراصيحات  ميثيل ثنرائي فينيرل امليترام املالجر  يو اهللجنة

احملررروالت واملكثفرررات يف عبررروات معد يرررة ما عرررة هنقرررل . وبصرررورة عامرررة، األبارررزة مثرررل حجرررم السرررائل املوبررروت يف 1.1
مثررل حجررم السررائل املوبرروت  1.25 احملرروالت واملكثفررات  فسرراا علررى للتسرررب وقرراترة علررى يم حتتررو  باإلضررافة إىل

 فياا.
يف  ،حملرروالت واملكثفررات غرر  املعبررأة، واP002و P001لترروبياي التعبئررة ، جيرروز  قررل السرروائل واملرروات الصررلبة غرر  املعبررأة وفقررا  هقرردم مبررا توم اإلخرراللو 

مرا  مراتة ماصرة خاملرة هكفري المتصراصعلرى مرم، وحتترو   800يقرل ارهفاعارا عر   ال وحدات لنقل البضائع مزوتة بصرينية معد يرة ما عرة للتسررب
 .يتسربمثل حجم ي  سائل  1.1يقل ع   ال

 اشتراط إضافي:
 حملوالت واملكثفات منعا  حلدوث هسرب يف ظروف النقل العاتية.احكام سد يلزم م  هداب  إل ما يتخذ
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P907 توجيه التعبئة P907 
 يشررتط يم هكروم هنرا  عبروة خاربيرة، ال األبازة ئيغ ُهكفل لألوعية الي حتتو  على البضائع اخلطرة محاية اافيرة، اآلالت يوإذا مت بناء وهصميم 

هكرروم ذات قرروة وهصررميم مالئمررخت واألباررزة يف عبرروات خاربيررة مصررنوعة مرر  مرراتة مناسرربة  اآلالتهعبئررة البضررائع اخلطرررة املضررمةنة يف وببرر   وإال
   .1-1-1-4وهستويف االشرتاطات املنطبقة الوارتة يف  يتناسبام مع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا

 ، ولكرررررررررر  توم يم هنطبررررررررررق اشررررررررررررتاطات 1-1-4األحكررررررررررام العامررررررررررة الرررررررررروارتة يف  وهسررررررررررتويف األوعيررررررررررة الرررررررررري حتتررررررررررو  علررررررررررى البضررررررررررائع اخلطررررررررررررة
األوعيرة الداخليرة  يو ، فتكروم األسرطوا ة الداخليرة2-2بالنسبة لغازات الشرعبة  يما .14-1-1-4و 12-1-1-4و 4-1-1-4و 4-1-1-3

 الوعاء. وي ة للسلطات املختصة يف البلد الذ  متأل في  األسطوا ةقنعوحمتوياهتا واثافة ملئاا م
يف  يف األوعيررة الرري حتتررو  علررى البضررائع اخلطرررةحرردوث عطرر   حيرررب ال يررغاألباررزة ئ اآلالت يووفضررال  عرر  ذلررك، يررتم احتررواء األوعيررة تاخررل 

بضررائع اليف األوعيررة الرري حتتررو  علررى  عطرر األباررزة يف حالررة حرردوث  اآلالت يوهسرررب للبضررائع اخلطرررة مرر   حرردوث يو ظررروف النقررل العاتيررة،
سررائلة، )ميكرر  اسررتخدام بطا ررة ما عررة للتسرررب السررتيفاء هررذا الشرررط(. ويررتم هرايرر  األوعيررة الرري حتتررو  علررى البضررائع اخلطرررة ال يو صررلبةالطرررة اخل

األباررزة يثنرراء النقررل يف  اآلالت يووهكفررل مراقبررة حراتاررا تاخررل  مناررا، هسرررب البضررائع اخلطرررة يو هوسرريدها بطريقررة هكفررل منررع اسرررها يو وهأميناررا
يرؤت  ي  هسررب للمحتويرات إىل  يال جير  امرا  هكروم مراتة التوسريد قابلرة للتفاعرل علرى  رو خطرر مرع حمتويرات األوعيرة. يال جي ظروف  العاتية. و 

 اال تقاص اث ا  م  اخلواص الوقائية ملاتة التوسيد.
 

P908 توجيه التعبئة P908 
املعطوبة واخلاليا والبطاريات م  فلز الليثيوم التالفة  اخلاليا والبطاريات م  ييو ات الليثيوم التالفة يو ينطبق هذا التوبي  على

  .3481و 3480و 3091و 3090م األمم املتحدة ارقي يف ذلك هلك املرابة يف املعدات، الي حتمل املعطوبة، مبا يو
 :3-1-4و 1-1-4العامة الوارتة يف يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام 

 خلاليا والبطاريات واملعدات الي حتتو  على خاليا وبطاريات:يف حالة ا
 ؛(1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

 ؛(4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2)صناتيق 
 .(3A2، 3B2، 3H2)هنكات 

 .IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
البطاريرات معبرأة ارل منارا علرى حردة يف  يو املعردات الري حتترو  علرى مثرل هرذا اخلاليرا بطارية يو ال خلية يوهكوم   -1

ملنع ي  العبوة اخلاربية ما عة للتسرب  يو عبوة تاخلية وموضوعة تاخل عبوة خاربية. وجي  يم هكوم العبوة الداخلية
 ا سكاب حمتمل لإللكرتولي .

هكوم ارل عبروة تاخليرة حماطرة مبراتة عرزل حررار  غر  قابلرة لالحررتاق وغر  موصرلة للحررارة هكفري حلمايتارا مر  هوليرد  -2
 ا بعاث خط  للحرارة.

 هزوت العبوات احملكمة السد بوسيلة هنفيس عند االقتضاء. -3
ث ات االهتزازات والصدمات ومتنع حراة اخلاليا والبطاريرات تاخرل الطررت الري أهلكي هقلل م   هُتخذ التداب  املناسبة -4

ميكر  اسرتخدام مراتة هوسريد غر  قابلرة لالحررتاق وغر   امرا  هلرف إضرايف وعر  وضرع خطرر يثنراء النقرل. عر قرد هسرفر 
 للوفاء لذا االشرتاط. موصلة للحرارة

 هصنةع. يو ب  يف البلد الذ  هصمةم في  العبوةهقيةم عدم قابلية االحرتاق طبقا  ملعيار معرتف  -5
اخلاملررة اميررة اافيررة مرر  املرروات املاصررة   اخلاربيررة يو ضرراف إىل العبرروة الداخليررةهالبطاريررات الرري حيصررل فياررا هسرررب،  يو يف حالررة اخلاليررا

 ي  إلكرتولي  طليق. المتصاص
 بطارية واحدة يف العبوة اخلاربية. يو اغ خبلية  30البطاريات الي هتجاوز اتلتاا الصافية  يو حيدت عدت اخلاليا

 اشتراطات إضافية:
 .الكاربائية الدارةجي  وقاية اخلاليا والبطاريات م  قصر 
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P909 توجيه التعبئة P909 
إعاتة معاجلتاا،  يو الي يتم  قلاا للتخلص مناا 3481و 3480و 3091و 3090م األمم املتحدة ارقيينطبق هذا التوبي  على 

 بدوم البطاريات غ  املصنوعة م  الليثيوم.  يو سواء وضع  معا  مع
 يلي: ملا هعبأ اخلاليا والبطاريات وفقا   (1)

 :3-1-4و 1-1-4يرخةص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  )ي(
 (1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

 (4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2)صناتيق و 
 ( 3A2، 3B2، 3H2)هنكات و 

 .IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة  )ب(
 املعد ية مباتة هبطخت غ  موصلة )مثال  البالستيك( ذات قوة اافية هتناس  مع استخداماا املقصوت. العبواتهزوت  )ج(

 ساعة والبطاريات م  ييو ات الليثيروم الري -وات  20هتجاوز رهبتاا  ال الليثيوم اليإال ي   ميك  يم هعبأ اخلاليا م  ييو ات  (2)
  والبطاريررات مرر  فلررز 1يتجرراوز حمتواهررا مرر  الليثيرروم  ال سرراعة واخلاليررا مرر  فلررز الليثيرروم الرري -وات  100هتجرراوز رهبتاررا  ال

 يلي: ملا   وفقا   2يتجاوز حمتواها م  الليثيوم  ال الليثيوم الي
  1-1-4ارررررررغ وهسرررررررتويف األحكرررررررام العامرررررررة الررررررروارتة يف   30خاربيرررررررة متينرررررررة هصرررررررل اتلتارررررررا اإلمجاليرررررررة إىل  عبرررررررواتيف  )ي(

  .3-1-4و( 3-1-1-4باستثناء )
 ذات قوة اافية هتناس  مع استخداماا املقصوت.جتاز العبوات املعد ية مباتة هبطخت غ  موصلة )مثال  البالستيك(  )ب(

مر  مروات مناسربة هكروم ذات البطاريات املرابة يف املعدات ميكر  اسرتخدام عبروات خاربيرة متينرة مصرنوعة  يو يف حالة اخلاليا (3)
تاعي ألم هستويف العبوات االشرتاطات الروارتة  وال وهصميم مالئمخت يتناسبام مع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا. قوة
 علررى صرروام إذا اا رر  املعرردات هرروفر احلمايررة املكافئررة للخاليررا يو هقرردمي املعرردات للنقررل غرر  معبررأة وميكرر  .3-1-1-4يف 
 البطاريات املرابة فياا. يو

 اررغ  12 ، اتلترر البطاريررات الرري هسررتخدم غالفررا  خاربيررا  قويررا  ومقاومررا  للصرردمات يو ففرري حالررة اخلاليررا ،ذلررك وباإلضررافة إىل (4)
م  موات مناسبة هكوم ذات قوة وهصميم مالئمخت يتناسبام مع سرعة بوات خاربية متينة مصنوعة ميك  استخدام ع ،ياثر يو

 .3-1-1-4تاعي ألم هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف  وال العبوة واالستخدام املقصوت مناا.
 اشتراطات إضافية:

 الكاربائية وم  هوليد ا بعاث خط  للحرارة. الدارةهعبئتاا ئيغ ميك  وقايتاا م  قصر  جي  هصميم اخلاليا والبطاريات يو -1
 احلصر: ال وم  هوليد ا بعاث خط  للحرارة على سبيل املثال الكاربائية الدارةم  قصر الوقاية  هشمل -2

 محاية يطراف هوصيل البطارية الة عل حدة، •
 عبوة تاخلية ملنع التالمس بخت اخلاليا والبطاريات، يو •
 يو بطاريات ذات يطراف هوصيل غائرة للحماية م  قصر الدارة الكاربائية، •
 يو استخدام ماتة هوسيد غ  موصلة وغ  قابلة لالحرتاق مللء احليز الفار  بخت اخلاليا والبطاريات يف العبوة. •

هثبي  اخلاليا والبطاريات تاخل العبوة اخلاربية ملنع احلراة الزائدة يثناء النقل )مثال  باستخدام مراتة هوسريد غر  موصرلة  جي  -3
 ياياس بالستيكية مغلقة باحكام(.باستخدام  يو وغ  قابلة لالحرتاق
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P910 توجيه التعبئة P910 
يزيد على  ما ال واملؤلفة م  3481و 3480و 3091و 3090م األمم املتحدة ارقخطوط اإل تاج اخلاصة بأينطبق هذا التوبي  على 

 خلية وبطارية وعلى النماذج األولية السابقة لإل تاج للخاليا والبطاريات عندما هنقل هذا النماذج األولية ألغرا  االختبار.  100
   :3-1-4و 1-1-4يف ء األحكام العامة الوارتة ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 يف ذلك عندما هعبأ مع املعدات: مبا يف حالة اخلاليا والبطاريات (1)
 (1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

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

   هستويف االشرتاطات التالية:ويم  IIستوى يتاء جمموعة التعبئة طابقة ملالعبوات مجي  يم هكوم و 
يف عبروة خاربيررة مر  النرروع يف ذلرك املعرردات،  مبرا هعبرأ البطاريرات واخلاليررا ذات األحجرام واألشرركال والكترل املختلفررة، (ي)

هتجرراوز الكتلررة اإلمجاليررة الكليررة للعبرروة الكتلررة اإلمجاليررة الرري اختررد علررى  ال التصررميمي املختررد الرروارت يعررالا شررريطة يم
 النوع التصميمي.  يساساا

 بطارية بشكل إفرات  يف عبوة تاخلية وهوضع تاخل عبوة خاربية؛ يو هعبأ ال خلية (ب)
حتاط ال عبوة تاخلية بشكل هام مباتة عزل حرار  غ  قابلة لالحرتاق وغ  موصلة هكفي حلمايتاا م  ا بعاث خط   )ج(

 للحرارة؛
قرد يرؤت   وا رجتابات والصدمات وملنع حتر  اخلاليا والبطاريات تاخل العبوةهتخذ هداب  مالئمة للتقليل م  هأث  اال )ت(

إىل التلف و شوء ظروف خطرة يثناء النقل. وجيوز استخدام مراتة هوسريد غر  قابلرة لالحررتاق وغر  موصرلة للوفراء لرذا 
 االشرتاط.

 هصنع؛ يو م في  العبوةهقيةم عدم قابلية االحرتاق وفقا  ملعيار معرتف ب  يف البلد الذ  هصم )ه(
  بطارية واحدة يف العبوة اخلاربية. يو اغ على خلية  30البطارية الي هزيد اتلتاا الصافية على  يو هقتصر اخللية )و(

  يف حالة اخلاليا والبطاريات ااملرابة يف املعدات: (2)
 (1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

 (4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G، 4H1 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2، 3H2)هنكات 
 ويم هستويف االشرتاطات التالية: IIستوى يتاء جمموعة التعبئة طابقة ملالعبوات مجي  يم هكوم 

يف عبوة خاربية م  النروع التصرميمي املخترد الروارت يعرالا الكتل املختلفة  يو األشكال يو هعبأ املعدات ذات األحجام )ي(
 هتجاوز الكتلة اإلمجالية الكلية للعبوة الكتلة اإلمجالية الي اختد على يساساا النوع التصميمي؛ ال شريطة يم

 هعبئة املعدات بطريقة حتول توم التشغيل العرضي يف يثناء النقل؛ يو ويتم صنع )ب(
قد يؤت  إىل التلف  وا لعبوةهتخذ هداب  مالئمة للتقليل م  هأث  االرجتابات والصدمات وملنع حتر  املعدات تاخل او  )ج(

و شوء ظروف خطرة يثناء النقل. وعند استخدام ماتة هوسيد للوفاء لذا االشرتاط، جي  يم هكوم غ  قابلة لالحرتاق 
 وغ  موصلة؛

 هصنع؛ يو هقيةم عدم قابلية االحرتاق وفقا  ملعيار معرتف ب  يف البلد الذ  هصمم في  العبوة )ت(
البطاريات وهي غ  معبأة بالشروط الي حتدتها السلطة املختصة. وهشمل الشروط اإلضرافية الري ميكر   يو املعداتجيوز  قل  (3)

 احلصر: ال يخذها يف االعتبار يف عملية املوافقة، على سبيل املثال
حتردث يثنراء  مرا البطاريرة قويرة بقردر اراف لتحمرل الصردمات وعمليرات التحميرل الري عراتة يو م هكوم املعرداتيجي   )ي(

عمليرة  قرل  ةوارذلك يير ،وحردات النقرل واملخرازم برختو  ،بخت وحردات النقرل فيماالشح   وحتميل تنزيلالعمليات  يااف مبا النقل،
 الحق؛ وق  يف ا  آلي يو ا  يدوي ملناولتااالتحميل  منصةم  

جتعلارا سرائبة يف ظرروف  ال يخررى للمناولرة بطريقرةييرة وسريلة  يو يف صرناتيق شرح  يو البطاريات على محراالت يو هثب  املعدات )ب(
 النقل العاتية.

 هابع على الصفحة التالية
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P909 توجيه التعبئة P909 
إعاتة معاجلتاا،  يو الي يتم  قلاا للتخلص مناا 3481و 3480و 3091و 3090م األمم املتحدة ارقيينطبق هذا التوبي  على 

 بدوم البطاريات غ  املصنوعة م  الليثيوم.  يو سواء وضع  معا  مع
 يلي: ملا هعبأ اخلاليا والبطاريات وفقا   (1)

 :3-1-4و 1-1-4يرخةص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  )ي(
 (1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

 (4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2)صناتيق و 
 ( 3A2، 3B2، 3H2)هنكات و 

 .IIهكوم العبوات مطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة  )ب(
 املعد ية مباتة هبطخت غ  موصلة )مثال  البالستيك( ذات قوة اافية هتناس  مع استخداماا املقصوت. العبواتهزوت  )ج(

 ساعة والبطاريات م  ييو ات الليثيروم الري -وات  20هتجاوز رهبتاا  ال الليثيوم اليإال ي   ميك  يم هعبأ اخلاليا م  ييو ات  (2)
  والبطاريررات مرر  فلررز 1يتجرراوز حمتواهررا مرر  الليثيرروم  ال سرراعة واخلاليررا مرر  فلررز الليثيرروم الرري -وات  100هتجرراوز رهبتاررا  ال

 يلي: ملا   وفقا   2يتجاوز حمتواها م  الليثيوم  ال الليثيوم الي
  1-1-4ارررررررغ وهسرررررررتويف األحكرررررررام العامرررررررة الررررررروارتة يف   30خاربيرررررررة متينرررررررة هصرررررررل اتلتارررررررا اإلمجاليرررررررة إىل  عبرررررررواتيف  )ي(

  .3-1-4و( 3-1-1-4باستثناء )
 ذات قوة اافية هتناس  مع استخداماا املقصوت.جتاز العبوات املعد ية مباتة هبطخت غ  موصلة )مثال  البالستيك(  )ب(

مر  مروات مناسربة هكروم ذات البطاريات املرابة يف املعدات ميكر  اسرتخدام عبروات خاربيرة متينرة مصرنوعة  يو يف حالة اخلاليا (3)
تاعي ألم هستويف العبوات االشرتاطات الروارتة  وال وهصميم مالئمخت يتناسبام مع سعة العبوة واالستخدام املقصوت مناا. قوة
 علررى صرروام إذا اا رر  املعرردات هرروفر احلمايررة املكافئررة للخاليررا يو هقرردمي املعرردات للنقررل غرر  معبررأة وميكرر  .3-1-1-4يف 
 البطاريات املرابة فياا. يو

 اررغ  12 ، اتلترر البطاريررات الرري هسررتخدم غالفررا  خاربيررا  قويررا  ومقاومررا  للصرردمات يو ففرري حالررة اخلاليررا ،ذلررك وباإلضررافة إىل (4)
م  موات مناسبة هكوم ذات قوة وهصميم مالئمخت يتناسبام مع سرعة بوات خاربية متينة مصنوعة ميك  استخدام ع ،ياثر يو

 .3-1-1-4تاعي ألم هستويف العبوات االشرتاطات الوارتة يف  وال العبوة واالستخدام املقصوت مناا.
 اشتراطات إضافية:

 الكاربائية وم  هوليد ا بعاث خط  للحرارة. الدارةهعبئتاا ئيغ ميك  وقايتاا م  قصر  جي  هصميم اخلاليا والبطاريات يو -1
 احلصر: ال وم  هوليد ا بعاث خط  للحرارة على سبيل املثال الكاربائية الدارةم  قصر الوقاية  هشمل -2

 محاية يطراف هوصيل البطارية الة عل حدة، •
 عبوة تاخلية ملنع التالمس بخت اخلاليا والبطاريات، يو •
 يو بطاريات ذات يطراف هوصيل غائرة للحماية م  قصر الدارة الكاربائية، •
 يو استخدام ماتة هوسيد غ  موصلة وغ  قابلة لالحرتاق مللء احليز الفار  بخت اخلاليا والبطاريات يف العبوة. •

هثبي  اخلاليا والبطاريات تاخل العبوة اخلاربية ملنع احلراة الزائدة يثناء النقل )مثال  باستخدام مراتة هوسريد غر  موصرلة  جي  -3
 ياياس بالستيكية مغلقة باحكام(.باستخدام  يو وغ  قابلة لالحرتاق
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P910 توجيه التعبئة P910 
يزيد على  ما ال واملؤلفة م  3481و 3480و 3091و 3090م األمم املتحدة ارقخطوط اإل تاج اخلاصة بأينطبق هذا التوبي  على 

 خلية وبطارية وعلى النماذج األولية السابقة لإل تاج للخاليا والبطاريات عندما هنقل هذا النماذج األولية ألغرا  االختبار.  100
   :3-1-4و 1-1-4يف ء األحكام العامة الوارتة ستيفاباستخدام العبوات التالية شريطة ا يرخص

 يف ذلك عندما هعبأ مع املعدات: مبا يف حالة اخلاليا والبطاريات (1)
 (1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

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

   هستويف االشرتاطات التالية:ويم  IIستوى يتاء جمموعة التعبئة طابقة ملالعبوات مجي  يم هكوم و 
يف عبروة خاربيررة مر  النرروع يف ذلرك املعرردات،  مبرا هعبرأ البطاريرات واخلاليررا ذات األحجرام واألشرركال والكترل املختلفررة، (ي)

هتجرراوز الكتلررة اإلمجاليررة الكليررة للعبرروة الكتلررة اإلمجاليررة الرري اختررد علررى  ال التصررميمي املختررد الرروارت يعررالا شررريطة يم
 النوع التصميمي.  يساساا

 بطارية بشكل إفرات  يف عبوة تاخلية وهوضع تاخل عبوة خاربية؛ يو هعبأ ال خلية (ب)
حتاط ال عبوة تاخلية بشكل هام مباتة عزل حرار  غ  قابلة لالحرتاق وغ  موصلة هكفي حلمايتاا م  ا بعاث خط   )ج(

 للحرارة؛
قرد يرؤت   وا رجتابات والصدمات وملنع حتر  اخلاليا والبطاريات تاخل العبوةهتخذ هداب  مالئمة للتقليل م  هأث  اال )ت(

إىل التلف و شوء ظروف خطرة يثناء النقل. وجيوز استخدام مراتة هوسريد غر  قابلرة لالحررتاق وغر  موصرلة للوفراء لرذا 
 االشرتاط.

 هصنع؛ يو م في  العبوةهقيةم عدم قابلية االحرتاق وفقا  ملعيار معرتف ب  يف البلد الذ  هصم )ه(
  بطارية واحدة يف العبوة اخلاربية. يو اغ على خلية  30البطارية الي هزيد اتلتاا الصافية على  يو هقتصر اخللية )و(

  يف حالة اخلاليا والبطاريات ااملرابة يف املعدات: (2)
 (1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gيسطوا ات )

 (4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G، 4H1 4H2)صناتيق 
 (3A2، 3B2، 3H2)هنكات 
 ويم هستويف االشرتاطات التالية: IIستوى يتاء جمموعة التعبئة طابقة ملالعبوات مجي  يم هكوم 

يف عبوة خاربية م  النروع التصرميمي املخترد الروارت يعرالا الكتل املختلفة  يو األشكال يو هعبأ املعدات ذات األحجام )ي(
 هتجاوز الكتلة اإلمجالية الكلية للعبوة الكتلة اإلمجالية الي اختد على يساساا النوع التصميمي؛ ال شريطة يم

 هعبئة املعدات بطريقة حتول توم التشغيل العرضي يف يثناء النقل؛ يو ويتم صنع )ب(
قد يؤت  إىل التلف  وا لعبوةهتخذ هداب  مالئمة للتقليل م  هأث  االرجتابات والصدمات وملنع حتر  املعدات تاخل او  )ج(

و شوء ظروف خطرة يثناء النقل. وعند استخدام ماتة هوسيد للوفاء لذا االشرتاط، جي  يم هكوم غ  قابلة لالحرتاق 
 وغ  موصلة؛

 هصنع؛ يو هقيةم عدم قابلية االحرتاق وفقا  ملعيار معرتف ب  يف البلد الذ  هصمم في  العبوة )ت(
البطاريات وهي غ  معبأة بالشروط الي حتدتها السلطة املختصة. وهشمل الشروط اإلضرافية الري ميكر   يو املعداتجيوز  قل  (3)

 احلصر: ال يخذها يف االعتبار يف عملية املوافقة، على سبيل املثال
حتردث يثنراء  مرا البطاريرة قويرة بقردر اراف لتحمرل الصردمات وعمليرات التحميرل الري عراتة يو م هكوم املعرداتيجي   )ي(

عمليرة  قرل  ةوارذلك يير ،وحردات النقرل واملخرازم برختو  ،بخت وحردات النقرل فيماالشح   وحتميل تنزيلالعمليات  يااف مبا النقل،
 الحق؛ وق  يف ا  آلي يو ا  يدوي ملناولتااالتحميل  منصةم  

جتعلارا سرائبة يف ظرروف  ال يخررى للمناولرة بطريقرةييرة وسريلة  يو يف صرناتيق شرح  يو البطاريات على محراالت يو هثب  املعدات )ب(
 النقل العاتية.

 هابع على الصفحة التالية
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 اشتراطات إضافية:

 جي  يم حتمى اخلاليا والبطاريات م  حدوث قصر تارة ااربائية؛
 احلصر: ال هشمل احلماية م  حدوث قصر تارة ااربائية على سبيل املثال

 محاية إفراتية لقطيب البطارية، •
 يو عبوة تاخلية ملنع التالمس بخت اخلاليا والبطاريات، •
 يو بطاريات ذات يقطاب غائرة ملنع حدوث قصر تارة ااربائية، •
 البطاريات يف العبوة. يو يو استخدام ماتة هوسيد غ  موصلة وغ  قابلة لالحرتاق مللء احليز بخت اخلاليا •

 (IBCs)الوسيطة للسوائب  اتيو اتوجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام الح 4-1-4-2
IBC01 توجيه التعبئة IBC01 

 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة  للسوائ  اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (.31Nو 31Bو (31Aمعدم 

 

IBC02 توجيه التعبئة IBC02 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة للسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو (31Aمعدم  (1)
 (؛31H2و 31H1بالستيك بامد ) (2)
 (.31HZ1)مراةبة  (3)

 بالتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B5  هنفرريس يثنرراء النقررل. ويقررع وسرريلة بللسرروائ   اويررات الوسرريطة، هررزوت احل3149و 2984و 2014و 1791يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة

 يف ظروف امللء األقصى يثناء النقل.للسوائ   اوية الوسيطةالتنفيس يف حيز البخار الذ  حتتوي  احلوسيلة مدخل 
B7  لرررتا   ظرررا   450الرري هزيررد سررعتاا علررى للسرروائ   اويررات الوسرريطةيسررمح باسررتخدام احل ال ،1865و 1222رقمرري األمررم املتحرردة يف حالررة

 لقابلية املاتة لال فجار يف حالة  قلاا بكميات اب ة.
B8 ايلوباسركال  110هرو معرروف،  امرا   ظررا  ألم ضرغطاا البخرار  يتجراوز،للسروائ   اويرات وسريطةال هنقل هذا املاتة ئالتارا النقيرة يف ح

 س.°55 ايلوباسكال عند  130 يتجاوزس و °50 عند
B15  جيررر  يم هكررروم مررردة االسرررتخدام املسرررموح لرررا للحاويرررات يف املائرررة 55، إذا جتررراوز محررر  النيرتيرررك 2031األمرررم املتحررردة  رقرررميف حالرررة ،

 البالستيك اجلامد هي سنتام م  هاري  الصنع.م  البالستيك اجلامد واملرابة ذات األوعية الداخلية املصنوعة م  للسوائ  الوسيطة 
B16  31م  النوع للسوائ  يسمح باستخدام احلاوية الوسيطة  ال ،3375األمم املتحدة  رقميف حالةA 31وN مبوافقة السلطة املختصة. إال 

 

IBC03 توجيه التعبئة IBC03 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةللسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو 31Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1بالستيك بامد ) (2)
 (.31HH2و 31HD2و 31HN2و 31HB2و 31HA2و 31HZ1) ةبمراة  (3)

 بالتعبئة:أحكام خاصة تتعلق 
B8 ايلوباسركال عنررد  110هرو معرروف،  امرا  يتجراوز،اا البخرار  ألم ضرغطللسرروائ   اويرات وسريطةال هنقرل هرذا املراتة ئالتارا النقيرة يف ح 

 س.°55 ايلوباسكال عند  130 ويتجاوزس 50°
B11  بتركيهههههههههزات قرررررررررل حملرررررررررول األمو يرررررررررا  ،10-1-1-4، علرررررررررى الررررررررررغم مررررررررر  يحكرررررررررام ، جيررررررررروز2672األمرررررررررم املتحررررررررردة  رقرررررررررميف حالرررررررررة  

  .(31HZ1و 31H2و 31H1)مرابة للسوائ  حاويات وسيطة  يو بامدةتيكية بالسللسوائ   اويات وسيطةيف حيف املائة  25ال هتجاوز 
B19 بأسرلوب يسرمح بتسرري  الغراز ملنرع هزايرد  للسروائ  الوسريطة احلاويرات هصرمم، 3534و 3532 املتحردة األمرم رقمري حالة يف

 .االستقرار فقدام حالة يف للسوائ  الوسيطة احلاوياتالضغط الذ  قد يؤت  إىل متزق 
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IBC04 توجيه التعبئة IBC04 
 2-1-4و 1-1-4اسررررررتيفاء األحكرررررررام العامررررررة الررررررروارتة يف شررررررريطة للسررررررروائ   اويرررررررات الوسرررررريطةاأل رررررررواع التاليررررررة مرررررر  احلرخص باسررررررتخدام يرررررر
 :3-1-4و

 (.31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم )
 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم

B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات  اويات الوسيطةهنقل احلI. 
 

IBC05 توجيه التعبئة IBC05 
  2-1-4و 1-1-4اسررررررتيفاء األحكرررررررام العامررررررة الررررررروارتة يف شررررررريطة للسررررررروائ   اويرررررررات الوسرررررريطةاأل رررررررواع التاليررررررة مرررررر  احلرخص باسررررررتخدام يرررررر
 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد بالستيك (2)
 (.31HZ1و 21HZ1و 11HZ1بة )مراة  (3)

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات للسوائ   اويات الوسيطةهنقل احلI. 
B2 مصرنوعة مر  مروات غرر  للسرروائ  املرروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  مغلقرة يف  قررل شراحنةيف وحردات  اويرات الوسريطةهنقرل احل

 .جلامدةاملوات البالستيكية ا يو املعدم
 

IBC06 توجيه التعبئة IBC06 
  2-1-4و 1-1-4اسررررررتيفاء األحكرررررررام العامررررررة الررررررروارتة يف شررررررريطة للسررررررروائ   اويرررررررات الوسرررررريطةاأل رررررررواع التاليررررررة مرررررر  احلرخص باسررررررتخدام يرررررر
 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 11H1 ،11H2 ،21H1 ،21H2) بامد بالستيك (2)
 (.31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1بة )مراة  (3)

 اشتراط إضافي:
 .4-3-1-4ا ظر ، إذا اام م  احملتمل يم هتحول املوات املنقولة إىل سوائل يثناء النقل

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات للسوائ   اويات الوسيطةهنقل احلI. 
B2 مصرنوعة مر  للسروائ  املروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  مغلقرة يف  قرل شراحنةيف وحردات للسروائ   اويرات الوسريطةهنقرل احل

 .امدةاملوات البالستيكية اجل يو موات غ  املعدم
B12  مسرتوى يتاء جمموعرة التعبئرة للسروائ   اويرات الوسريطة، هستويف احل2907األمم املتحدة  رقميف حالةII. اويرات الوسريطةهسرتخدم احل وال 

 .Iاملستوفية ملعاي  االختبار اخلاصة مبجموعة التعبئة للسوائ  
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 اشتراطات إضافية:

 جي  يم حتمى اخلاليا والبطاريات م  حدوث قصر تارة ااربائية؛
 احلصر: ال هشمل احلماية م  حدوث قصر تارة ااربائية على سبيل املثال

 محاية إفراتية لقطيب البطارية، •
 يو عبوة تاخلية ملنع التالمس بخت اخلاليا والبطاريات، •
 يو بطاريات ذات يقطاب غائرة ملنع حدوث قصر تارة ااربائية، •
 البطاريات يف العبوة. يو يو استخدام ماتة هوسيد غ  موصلة وغ  قابلة لالحرتاق مللء احليز بخت اخلاليا •

 (IBCs)الوسيطة للسوائب  اتيو اتوجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام الح 4-1-4-2
IBC01 توجيه التعبئة IBC01 

 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة  للسوائ  اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (.31Nو 31Bو (31Aمعدم 

 

IBC02 توجيه التعبئة IBC02 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة للسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو (31Aمعدم  (1)
 (؛31H2و 31H1بالستيك بامد ) (2)
 (.31HZ1)مراةبة  (3)

 بالتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B5  هنفرريس يثنرراء النقررل. ويقررع وسرريلة بللسرروائ   اويررات الوسرريطة، هررزوت احل3149و 2984و 2014و 1791يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة

 يف ظروف امللء األقصى يثناء النقل.للسوائ   اوية الوسيطةالتنفيس يف حيز البخار الذ  حتتوي  احلوسيلة مدخل 
B7  لرررتا   ظرررا   450الرري هزيررد سررعتاا علررى للسرروائ   اويررات الوسرريطةيسررمح باسررتخدام احل ال ،1865و 1222رقمرري األمررم املتحرردة يف حالررة

 لقابلية املاتة لال فجار يف حالة  قلاا بكميات اب ة.
B8 ايلوباسركال  110هرو معرروف،  امرا   ظررا  ألم ضرغطاا البخرار  يتجراوز،للسروائ   اويرات وسريطةال هنقل هذا املاتة ئالتارا النقيرة يف ح

 س.°55 ايلوباسكال عند  130 يتجاوزس و °50 عند
B15  جيررر  يم هكررروم مررردة االسرررتخدام املسرررموح لرررا للحاويرررات يف املائرررة 55، إذا جتررراوز محررر  النيرتيرررك 2031األمرررم املتحررردة  رقرررميف حالرررة ،

 البالستيك اجلامد هي سنتام م  هاري  الصنع.م  البالستيك اجلامد واملرابة ذات األوعية الداخلية املصنوعة م  للسوائ  الوسيطة 
B16  31م  النوع للسوائ  يسمح باستخدام احلاوية الوسيطة  ال ،3375األمم املتحدة  رقميف حالةA 31وN مبوافقة السلطة املختصة. إال 

 

IBC03 توجيه التعبئة IBC03 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةللسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو 31Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1بالستيك بامد ) (2)
 (.31HH2و 31HD2و 31HN2و 31HB2و 31HA2و 31HZ1) ةبمراة  (3)

 بالتعبئة:أحكام خاصة تتعلق 
B8 ايلوباسركال عنررد  110هرو معرروف،  امرا  يتجراوز،اا البخرار  ألم ضرغطللسرروائ   اويرات وسريطةال هنقرل هرذا املراتة ئالتارا النقيرة يف ح 

 س.°55 ايلوباسكال عند  130 ويتجاوزس 50°
B11  بتركيهههههههههزات قرررررررررل حملرررررررررول األمو يرررررررررا  ،10-1-1-4، علرررررررررى الررررررررررغم مررررررررر  يحكرررررررررام ، جيررررررررروز2672األمرررررررررم املتحررررررررردة  رقرررررررررميف حالرررررررررة  

  .(31HZ1و 31H2و 31H1)مرابة للسوائ  حاويات وسيطة  يو بامدةتيكية بالسللسوائ   اويات وسيطةيف حيف املائة  25ال هتجاوز 
B19 بأسرلوب يسرمح بتسرري  الغراز ملنرع هزايرد  للسروائ  الوسريطة احلاويرات هصرمم، 3534و 3532 املتحردة األمرم رقمري حالة يف

 .االستقرار فقدام حالة يف للسوائ  الوسيطة احلاوياتالضغط الذ  قد يؤت  إىل متزق 
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IBC04 توجيه التعبئة IBC04 
 2-1-4و 1-1-4اسررررررتيفاء األحكرررررررام العامررررررة الررررررروارتة يف شررررررريطة للسررررررروائ   اويرررررررات الوسرررررريطةاأل رررررررواع التاليررررررة مرررررر  احلرخص باسررررررتخدام يرررررر
 :3-1-4و

 (.31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم )
 تعلق بالتعبئة:يخاص  حكم

B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات  اويات الوسيطةهنقل احلI. 
 

IBC05 توجيه التعبئة IBC05 
  2-1-4و 1-1-4اسررررررتيفاء األحكرررررررام العامررررررة الررررررروارتة يف شررررررريطة للسررررررروائ   اويرررررررات الوسرررررريطةاأل رررررررواع التاليررررررة مرررررر  احلرخص باسررررررتخدام يرررررر
 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد بالستيك (2)
 (.31HZ1و 21HZ1و 11HZ1بة )مراة  (3)

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات للسوائ   اويات الوسيطةهنقل احلI. 
B2 مصرنوعة مر  مروات غرر  للسرروائ  املرروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  مغلقرة يف  قررل شراحنةيف وحردات  اويرات الوسريطةهنقرل احل

 .جلامدةاملوات البالستيكية ا يو املعدم
 

IBC06 توجيه التعبئة IBC06 
  2-1-4و 1-1-4اسررررررتيفاء األحكرررررررام العامررررررة الررررررروارتة يف شررررررريطة للسررررررروائ   اويرررررررات الوسرررررريطةاأل رررررررواع التاليررررررة مرررررر  احلرخص باسررررررتخدام يرررررر
 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 11H1 ،11H2 ،21H1 ،21H2) بامد بالستيك (2)
 (.31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1بة )مراة  (3)

 اشتراط إضافي:
 .4-3-1-4ا ظر ، إذا اام م  احملتمل يم هتحول املوات املنقولة إىل سوائل يثناء النقل

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات للسوائ   اويات الوسيطةهنقل احلI. 
B2 مصرنوعة مر  للسروائ  املروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  مغلقرة يف  قرل شراحنةيف وحردات للسروائ   اويرات الوسريطةهنقرل احل

 .امدةاملوات البالستيكية اجل يو موات غ  املعدم
B12  مسرتوى يتاء جمموعرة التعبئرة للسروائ   اويرات الوسريطة، هستويف احل2907األمم املتحدة  رقميف حالةII. اويرات الوسريطةهسرتخدم احل وال 

 .Iاملستوفية ملعاي  االختبار اخلاصة مبجموعة التعبئة للسوائ  
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IBC07  التعبئةتوجيه IBC07 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة للسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد بالستيك (2)
 ؛(31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1)بة مراة  (3)
 (.11Fو 11Dو 11Cخش  ) (4)

 :ةإضافي اتاشتراط
   .4-3-1-4، ا ظر إذا اام م  احملتمل يم هتحول املوات املنقولة إىل سوائل يثناء النقل -1
 اخلش  ما عة للتنخيل.للسوائ  املصنوعة م  هكوم بطا ات احلاويات الوسيطة  -2

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات للسوائ   اويات الوسيطةهنقل احلI. 
B2 مصرنوعة مر  للسروائ  املروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  مغلقرة يف  قرل شراحنةيف وحردات للسروائ   اويرات الوسريطةهنقرل احل

  .امدةالبالستيكية اجلاملوات  يو موات غ  املعدم
B18  بأسرلوب يسرمح بتسرري  الغراز ملنرع هزايرد  ، هصرمم احلاويرات الوسريطة للسروائ 3533و 3531يف حالة رقمري األمرم املتحردة

 .فقدام االستقرار احلاويات الوسيطة للسوائ  يف حالةالضغط الذ  قد يؤت  إىل متزق 
 

IBC08 توجيه التعبئة IBC08 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة للسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد بالستيك (2)
 ؛(31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1بة )مراة  (3)
 (؛11G) ليفي ارهوم (4)
  (؛11Fو 11Dو 11Cخش  ) (5)
 (.13M2 يو 13M1 يو 13L4 يو 13L3 يو 13L2 يو 13L1 يو 13H5 يو 13H4 يو 13H3 يو 13H2 يو 13H1موات مر ة ) (6)

 اشتراط إضافي
 .4-3-1-4، ا ظر إذا اام م  احملتمل يم هتحول املوات املنقولة إىل سوائل يثناء النقل

 بالتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B2 مصرنوعة مر  مروات غرر  للسرروائ  املرروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  يف مغلقرة  قررل شراحنةيف وحردات  اويرات الوسريطةهنقرل احل

 .امدةاملوات البالستيكية اجل يو املعدم
B3  قاومة لتسرب املاءهبط  مباتة ما عة للتنخيل وم يو املاءقاومة لتسرب املر ة ما عة للتنخيل ومللسوائ  هكوم احلاويات الوسيطة. 
B4  هرربط  مبرراتة  يو قاومررة لتسررربمرر  اخلشرر  ما عررة للتنخيررل وم يو الليفرري املصررنوعة مرر  الكرهرروم يو املر ررةللسرروائ  هكرروم احلاويررات الوسرريطة

 .قاومة لتسرب املاءما عة للتنخيل وم
B6 لررررريس 3314و 2793و 2217و 2211و 1841و 1408و 1386و 1365و 1364و 1363و 1327يرقررررام األمررررم املتحرررردة حالررررة  يف ،

   .5-6الفصل  يف اشرتاطات االختبار اخلاصة لذا احلاويات والوارتةللسوائ   اويات الوسيطةم  الضرور  يم هستويف احل
B13  اويات وسيطة للسوائ يف ح ا  ، حيظر النقل ئر 3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748يف حالة يرقام األمم املتحدة. 

 

IBC99 توجيه التعبئة IBC99 
وجير  يم هرفرق بكرل شرحنة  (.7-3-1-4)ا ظرر  هلرذا البضرائع الي هعتمدها السلطة املختصةللسوائ  باستخدام احلاويات الوسيطة فقط يسمح 

 النقل على إشارة إىل يم السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة.يم يشتمل مستند  يو  سخة م  اعتمات السلطة املختصة
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IBC100 توجيه التعبئة IBC100 
 .0332و 0331و 0241و 0222و 0082ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يف اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة الررروارتة شرررريطة للسررروائ   اويرررات الوسررريطةاأل رررواع التاليرررة مررر  احلرخص باسرررتخدام يررر
 :5-1-4واألحكام اخلاصة الوارتة يف 

 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛13M2و 13L4و 13L3و 13L2و 13H4و 13H3و 13H2موات مر ة ) (2)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد يكبالست (3)
 (.31HZ2و 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1بة )مراة  (4)

 :ةإضافي تاشتراطا
 للموات ذات اال سياب احلر. للسوائ  إال اويات الوسيطةال هستخدم احل -1
 .فقط املر ة للموات الصلبةللسوائ  هستخدم احلاويات الوسيطة  -2

 بالتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B2 للسررروائ  مغلقرررة يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة   قرررل شررراحنةيف وحررردات للسررروائ   الوسررريطةاويرررات هنقرررل احل، 0222األمرررم املتحررردة  يف حالرررة رقرررم

 .امدةاملوات البالستيكية اجل املصنوعة م  موات غ  املعدم يو
B3 هربط  مبرراتة  يو قاومرة لتسرررب املراءاملر رة ما عررة للتنخيرل ومللسروائ  هكروم احلاويرات الوسرريطة ، 0222األمرم املتحرردة  يف حالرة رقرم

  .قاومة لتسرب املاءما عة للتنخيل وم
B9 األ رررواع  يو إذا اا رر  املرروات خليطرررا  مرر   ررررتات األمو يرروم فقرررطيسررتخدم هوبيرر  التعبئرررة هررذا  جيررروز يم، 0082األمرررم املتحرردة  رقررمحالررة  يف

مرارر  علررى حتتررو  هررذا املرروات املتفجرررة  وال األخرررى مرر  النرررتات غرر  العضرروية مررع مرروات يخرررى قابلررة لالحرررتاق وليسرر  مكو ررات متفجرررة.
 املعد ية.للسوائ  يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة  وال الورات. يو  رتات عضوية سائلة واثلة يو  رتوغلسري 

B10 علرى  سر وحتتو   شكل املاء عنصرا  يساسيا  فياايللموات الي فقط ، جيوز استخدام هوبي  التعبئة هذا 0241األمم املتحدة  رقمحالة  يف 
 درواربو اتيررالاررا علررى هيئررة حملرول. وجيرروز يم هشررمل املكو ررات األخرررى اهل يو مرروات مؤاسردة يخرررى بعضرراا يو عاليرة مرر   رررتات األمو يرروم

للسررروائ  يسرررمح باسرررتخدام احلاويرررات الوسررريطة  وال .الثررري  رتوطولررروي مثرررل ث منرتهرررةمشرررتقات  لهشرررم ال مسرررحوق األلومنيررروم، ولكررر  يو
 املعد ية.

B17  املعد ية.للسوائ  يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة  ، ال0222األمم املتحدة  رقميف حالة 
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IBC07  التعبئةتوجيه IBC07 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة للسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد بالستيك (2)
 ؛(31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1)بة مراة  (3)
 (.11Fو 11Dو 11Cخش  ) (4)

 :ةإضافي اتاشتراط
   .4-3-1-4، ا ظر إذا اام م  احملتمل يم هتحول املوات املنقولة إىل سوائل يثناء النقل -1
 اخلش  ما عة للتنخيل.للسوائ  املصنوعة م  هكوم بطا ات احلاويات الوسيطة  -2

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق
B1 يف حالة موات جمموعة التعبئة  مغلقة  قل شاحنةيف وحدات للسوائ   اويات الوسيطةهنقل احلI. 
B2 مصرنوعة مر  للسروائ  املروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  مغلقرة يف  قرل شراحنةيف وحردات للسروائ   اويرات الوسريطةهنقرل احل

  .امدةالبالستيكية اجلاملوات  يو موات غ  املعدم
B18  بأسرلوب يسرمح بتسرري  الغراز ملنرع هزايرد  ، هصرمم احلاويرات الوسريطة للسروائ 3533و 3531يف حالة رقمري األمرم املتحردة

 .فقدام االستقرار احلاويات الوسيطة للسوائ  يف حالةالضغط الذ  قد يؤت  إىل متزق 
 

IBC08 توجيه التعبئة IBC08 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة للسوائ   اويات الوسيطةاأل واع التالية م  احلرخص باستخدام ي
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد بالستيك (2)
 ؛(31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1بة )مراة  (3)
 (؛11G) ليفي ارهوم (4)
  (؛11Fو 11Dو 11Cخش  ) (5)
 (.13M2 يو 13M1 يو 13L4 يو 13L3 يو 13L2 يو 13L1 يو 13H5 يو 13H4 يو 13H3 يو 13H2 يو 13H1موات مر ة ) (6)

 اشتراط إضافي
 .4-3-1-4، ا ظر إذا اام م  احملتمل يم هتحول املوات املنقولة إىل سوائل يثناء النقل

 بالتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B2 مصرنوعة مر  مروات غرر  للسرروائ  املرروات الصرلبة املعبرأة يف حاويرات وسريطة حالرة  يف مغلقرة  قررل شراحنةيف وحردات  اويرات الوسريطةهنقرل احل

 .امدةاملوات البالستيكية اجل يو املعدم
B3  قاومة لتسرب املاءهبط  مباتة ما عة للتنخيل وم يو املاءقاومة لتسرب املر ة ما عة للتنخيل ومللسوائ  هكوم احلاويات الوسيطة. 
B4  هرربط  مبرراتة  يو قاومررة لتسررربمرر  اخلشرر  ما عررة للتنخيررل وم يو الليفرري املصررنوعة مرر  الكرهرروم يو املر ررةللسرروائ  هكرروم احلاويررات الوسرريطة

 .قاومة لتسرب املاءما عة للتنخيل وم
B6 لررررريس 3314و 2793و 2217و 2211و 1841و 1408و 1386و 1365و 1364و 1363و 1327يرقررررام األمررررم املتحرررردة حالررررة  يف ،

   .5-6الفصل  يف اشرتاطات االختبار اخلاصة لذا احلاويات والوارتةللسوائ   اويات الوسيطةم  الضرور  يم هستويف احل
B13  اويات وسيطة للسوائ يف ح ا  ، حيظر النقل ئر 3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748يف حالة يرقام األمم املتحدة. 

 

IBC99 توجيه التعبئة IBC99 
وجير  يم هرفرق بكرل شرحنة  (.7-3-1-4)ا ظرر  هلرذا البضرائع الي هعتمدها السلطة املختصةللسوائ  باستخدام احلاويات الوسيطة فقط يسمح 

 النقل على إشارة إىل يم السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة.يم يشتمل مستند  يو  سخة م  اعتمات السلطة املختصة
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IBC100 توجيه التعبئة IBC100 
 .0332و 0331و 0241و 0222و 0082ينطبق هذا التوبي  على يرقام األمم املتحدة 

 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يف اسرررتيفاء األحكرررام العامرررة الررروارتة شرررريطة للسررروائ   اويرررات الوسررريطةاأل رررواع التاليرررة مررر  احلرخص باسرررتخدام يررر
 :5-1-4واألحكام اخلاصة الوارتة يف 

 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11Aمعدم ) (1)
 (؛13M2و 13L4و 13L3و 13L2و 13H4و 13H3و 13H2موات مر ة ) (2)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1) بامد يكبالست (3)
 (.31HZ2و 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1بة )مراة  (4)

 :ةإضافي تاشتراطا
 للموات ذات اال سياب احلر. للسوائ  إال اويات الوسيطةال هستخدم احل -1
 .فقط املر ة للموات الصلبةللسوائ  هستخدم احلاويات الوسيطة  -2

 بالتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B2 للسررروائ  مغلقرررة يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة   قرررل شررراحنةيف وحررردات للسررروائ   الوسررريطةاويرررات هنقرررل احل، 0222األمرررم املتحررردة  يف حالرررة رقرررم

 .امدةاملوات البالستيكية اجل املصنوعة م  موات غ  املعدم يو
B3 هربط  مبرراتة  يو قاومرة لتسرررب املراءاملر رة ما عررة للتنخيرل ومللسروائ  هكروم احلاويرات الوسرريطة ، 0222األمرم املتحرردة  يف حالرة رقرم

  .قاومة لتسرب املاءما عة للتنخيل وم
B9 األ رررواع  يو إذا اا رر  املرروات خليطرررا  مرر   ررررتات األمو يرروم فقرررطيسررتخدم هوبيرر  التعبئرررة هررذا  جيررروز يم، 0082األمرررم املتحرردة  رقررمحالررة  يف

مرارر  علررى حتتررو  هررذا املرروات املتفجرررة  وال األخرررى مرر  النرررتات غرر  العضرروية مررع مرروات يخرررى قابلررة لالحرررتاق وليسرر  مكو ررات متفجرررة.
 املعد ية.للسوائ  يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة  وال الورات. يو  رتات عضوية سائلة واثلة يو  رتوغلسري 

B10 علرى  سر وحتتو   شكل املاء عنصرا  يساسيا  فياايللموات الي فقط ، جيوز استخدام هوبي  التعبئة هذا 0241األمم املتحدة  رقمحالة  يف 
 درواربو اتيررالاررا علررى هيئررة حملرول. وجيرروز يم هشررمل املكو ررات األخرررى اهل يو مرروات مؤاسردة يخرررى بعضرراا يو عاليرة مرر   رررتات األمو يرروم

للسررروائ  يسرررمح باسرررتخدام احلاويرررات الوسررريطة  وال .الثررري  رتوطولررروي مثرررل ث منرتهرررةمشرررتقات  لهشرررم ال مسرررحوق األلومنيررروم، ولكررر  يو
 املعد ية.

B17  املعد ية.للسوائ  يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة  ، ال0222األمم املتحدة  رقميف حالة 
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IBC520 توجيه التعبئة IBC520 
 .‘واو‘الفوقية العضوية واملوات الذاهية التفاعل م  النوع األااسيد ينطبق هذا التوبي  على 

  1-1-4اسرررررررتيفاء األحكرررررررام العامرررررررة الررررررروارتة يف شرررررررريطة  املبينرررررررة للرتايبررررررراتاملبينرررررررة يت ررررررراا  للسررررررروائ  احلاويرررررررات الوسررررررريطةرخص باسرررررررتخدام يررررررر
   .2-7-1-4واألحكام اخلاصة الوارتة يف  3-1-4و 2-1-4و

 (.2-2-7-1-4)ا ظر فقط الي هعتمدها السلطة املختصة للسوائ  غ  املبينة يت اا، يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة  الرتايباتحالة  ويف

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية المتحدة

نوع 
اوية الح

 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )باللتر(

درجة 
 حرارة

 لضبطا

درجة 
 حرارة

 لطوارئا
     ، سائلة‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع  3109

   31HA1 000 1 ثالثياوميل فوق ياسي بوهيل   
   31A 250 1 املاء يف يف املائة 72يتجاوز  ال برتايزفوق ياسي بوهيل ثالثي،  
يف مراتة  يف املائرة 32 يتجراوز ال فوق ياسي خرالت بوهيرل ثرالثي، برتايرز 

 مفيف م  النوع يلف
31A 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

يف مراتة  يف املائرة 32يتجراوز  ال فوق ياسي بنرزوات بوهيرل ثرالثى، برتايرز 
 مفيف م  النوع يلف

31A 250 1   

 ثالثررري مثيرررل هكسرررا وات بوهيرررل ثرررالثي، برتايرررز -5،5،3- فررروق ياسررري 
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 37يتجاوز  ال

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

يف مرررراتة  يف املائررررة 90يتجرررراوز  ال درو فرررروق ياسرررريد اوميررررل، برتايررررزيرررره 
 مفيف م  النوع يلف

31HA1 250 1   

   31H1 000 1 مشت  ثاب  ،يف املائة 42يتجاوز  ال بنزويل، برتايزفوق ياسيد ثاين  
يف مرراتة  يف املائررة 52يتجرراوز  ال فرروق ياسرريد ثنررائي بوهيررل ثررالثي، برتايررز 

 مفيف م  النوع يلف
31A 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

يتجراوز  ال ثنائي )فوق ياسي بوهيل ثالثي( هكسام حلقي برتايز -1،1 
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 37

31A 250 1   

 
 

يتجراوز  ال ثنائي )فوق ياسي بوهيل ثاثي( هكسرام حلقري برتايرز -1،1
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 42

31 H1 000 1   

، مشررت  ثابرر  يف يف املائررة 42يتجرراوز  ال فرروق ياسرريد ثنررائي لورويررل، برتايررز 
 املاء

31HA1 000 1   

 يف املائررة 72يتجرراوز  ال فرروق ياسرريد ييسررو بروبيررل اوميررل، برتايررزدرو يرره 
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف

31HA1 250 1   

يف مراتة  يف املائرة 72يتجراوز  ال منتيل، برتايرز -درو فوق ياسيد بارا يه 
 مفيف م  النوع يلف

31HA1 250 1   

 31H1   يف املائة 17يتجاوز  ال ياسي خليك، مثب  برتايز فوق مح  
31H2 

31HA1 
31A 

500 1 
500 1 
500 1 

1500 

  

     ، صلب‘واو‘أكسيد فوقي عضوي، من النوع  3110
 31A فوق ياسيد ثنائي اوميل 

31H 
31HA1 

000 2   

سههههائلة، درجههههة الحهههههرارة  ،‘واو‘أكاسههههيد فوقيههههة عضههههوية مهههههن النههههوع  3119
 مضبوطة

    

يف مراتة  يف املائرة 32يتجراوز  ال برتايرزفوق ياسي بيفاالت يميل ثرالثي،  
 مفيف م  النوع "يلف"

31A 250 1 +10°س°15+  س  

 هابع على الصفحة التالية

107 

IBC520 هابع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية المتحدة

نوع 
اوية الح

 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )باللتر(

درجة 
 حرارة

 لضبطا

درجة 
 حرارة

 لطوارئا
3119 

 )هابع(
 32يتجرراوز  ال يثيررل هكسررا وات بوهيررل ثررالثي، برتايررز -2-فرروق ياسرري 

 ‘باء‘يف ماتة مفيف م  النوع يف املائة 
31HA1 

31A 
000 1 
250 1 

 س30°+
 س30°+

 س35°+
 س35°+

 يف املائررة 32يتجرراوز  ال فرروق ياسرري  يررو تيكررا وات بوهيررل ثررالثي، برتايررز 
 يف ماتة مفيف م  النوع "يلف"

31A 250 1 س°10+ س°صفر 

، يف املائررة 42يتجراوز  ال فروق ياسري  يرو تيكرا وات بوهيررل ثرالثي، برتايرز 
 مشت  ثاب  يف املاء

31A 250 1 -5°س°5+ س 

، يف املائرررة 52يتجررراوز  ال فررروق ياسررري  يوتيكرررا وات بوهيرررل ثرررالثي برتايرررز 
 مشت  ثاب  يف املاء

31A 250 1 -5°س°5+ س 

، يف يف املائرررة 27يتجررراوز  ال فررروق ياسررري بيفررراالت بوهيرررل ثرررالثي، برتايرررز 
 ماتة مفيف م  النوع "باء"

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س10°+
 س10°+

 س15°+
 س15°+

، يف املائررررة 52يتجرررراوز  ال فرررروق ياسرررري  يررررو تيكررررا وات اوميررررل، برتايررررز 
 مشت  ثاب  يف املاء

31A 250 1 -15°س°5- س 

، بوهيرررل ثرررالثي( -4حلقررري )هكسررريل  ثنرررائيفررروق ياسررري ثررراين اربو رررات  
 مشت  ثاب  يف املاء، يف املائة 42يتجاوز  ال برتايز

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 ،يف املائررة 42يتجرراوز  ال برتايررزفرروق ياسرري ثرراين اربو ررات ثرراين سررتيل،  
 مشت  ثاب  يف املاء

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 42يتجرراوز  ال برتايررز، ثنررائي هكسرريل حلقرريفرروق ياسرري ثرراين اربو ررات  
 مشت  ثاب  يف املاء ،يف املائة

31A 250 1 +10°س°15+ س 

يتجرراوز  ال إثيررل هكسرريل(، برتايررز -2فروق ياسرري ثرراين اربو ررات ثنررائي ) 
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة 62

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

يف شررركل معلرررق يف املائرررة  28يتجررراوز  ال فررروق ياسررريد ثنرررائي ييسررروبوهريل 
 ثاب  يف املاء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

يف شررركل معلرررق  يف املائرررة 42يتجررراوز  ال فررروق ياسررريد ثنرررائي ييسررروبوهريل 
 ثاب  يف املاء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س25°-
 س25°-

 س15°-
 س15°-

 ،يف املائرة 42يتجراوز  ال برتايرزفوق ياسي ثاين اربو ات ثراين م سرتيل،  
 مشت  ثاب  يف املاء

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

 42يتجرراوز  ال فرروق ييزوبروبيررل(  يررو تيكررا وول، برتايررز -2بنررزي  ثنررائي ) 
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة

31A 250 1 -15° س°5- س 

 برتايررررررز ،ثالثررررري مثيررررررل هكسررررررا ويل( -5،5،3) -فررررروق ياسرررررريد ثنررررررائي  
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 52يتجاوز  ال

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س10°+
 س10°+

 س15°+
 س15°+

 ثالثررررري مثيررررررل هكسررررررا ويل(، برتايررررررز  -5،5،3) -فررررروق ياسرررررريد ثنررررررائي  
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة 52ال يتجاوز 

31A 250 1 +10°س°15+ س 

 هيدرواسري، برتايرز 3-ثاين ميثيل بوهيرل  1،1ياسي  يوتيكا وات فوق  
 مشت  ثاب  يف املاء  يف املائة 52يتجاوز  ال

31A 250 1 -15°س°5- س 

يهيرررل هكسرررا وات، -2-ربررراعي ميتيرررل بوهيرررل فررروق ياسررري - 3،3،1،1 
 يف املائة يف ماتة مفيف م  النوع "يلف" 67يتجاوز  برتايز ال

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

 ، برتايرررررز3 ،3 ،1 ،1-فررررروق ياسررررري  يرررررو تيكرررررا وات بوهيرررررل هرتاميثيرررررل  
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة 52يتجاوز  ال

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 س5°-
 س5°-

 س5°+
 س5°+

 هابع على الصفحة التالية

- 106 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



106 

IBC520 توجيه التعبئة IBC520 
 .‘واو‘الفوقية العضوية واملوات الذاهية التفاعل م  النوع األااسيد ينطبق هذا التوبي  على 

  1-1-4اسرررررررتيفاء األحكرررررررام العامرررررررة الررررررروارتة يف شرررررررريطة  املبينرررررررة للرتايبررررررراتاملبينرررررررة يت ررررررراا  للسررررررروائ  احلاويرررررررات الوسررررررريطةرخص باسرررررررتخدام يررررررر
   .2-7-1-4واألحكام اخلاصة الوارتة يف  3-1-4و 2-1-4و

 (.2-2-7-1-4)ا ظر فقط الي هعتمدها السلطة املختصة للسوائ  غ  املبينة يت اا، يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة  الرتايباتحالة  ويف

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية المتحدة

نوع 
اوية الح

 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )باللتر(

درجة 
 حرارة

 لضبطا

درجة 
 حرارة

 لطوارئا
     ، سائلة‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع  3109

   31HA1 000 1 ثالثياوميل فوق ياسي بوهيل   
   31A 250 1 املاء يف يف املائة 72يتجاوز  ال برتايزفوق ياسي بوهيل ثالثي،  
يف مراتة  يف املائرة 32 يتجراوز ال فوق ياسي خرالت بوهيرل ثرالثي، برتايرز 

 مفيف م  النوع يلف
31A 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

يف مراتة  يف املائرة 32يتجراوز  ال فوق ياسي بنرزوات بوهيرل ثرالثى، برتايرز 
 مفيف م  النوع يلف

31A 250 1   

 ثالثررري مثيرررل هكسرررا وات بوهيرررل ثرررالثي، برتايرررز -5،5،3- فررروق ياسررري 
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 37يتجاوز  ال

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

يف مرررراتة  يف املائررررة 90يتجرررراوز  ال درو فرررروق ياسرررريد اوميررررل، برتايررررزيرررره 
 مفيف م  النوع يلف

31HA1 250 1   

   31H1 000 1 مشت  ثاب  ،يف املائة 42يتجاوز  ال بنزويل، برتايزفوق ياسيد ثاين  
يف مرراتة  يف املائررة 52يتجرراوز  ال فرروق ياسرريد ثنررائي بوهيررل ثررالثي، برتايررز 

 مفيف م  النوع يلف
31A 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

يتجراوز  ال ثنائي )فوق ياسي بوهيل ثالثي( هكسام حلقي برتايز -1،1 
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 37

31A 250 1   

 
 

يتجراوز  ال ثنائي )فوق ياسي بوهيل ثاثي( هكسرام حلقري برتايرز -1،1
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 42

31 H1 000 1   

، مشررت  ثابرر  يف يف املائررة 42يتجرراوز  ال فرروق ياسرريد ثنررائي لورويررل، برتايررز 
 املاء

31HA1 000 1   

 يف املائررة 72يتجرراوز  ال فرروق ياسرريد ييسررو بروبيررل اوميررل، برتايررزدرو يرره 
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف

31HA1 250 1   

يف مراتة  يف املائرة 72يتجراوز  ال منتيل، برتايرز -درو فوق ياسيد بارا يه 
 مفيف م  النوع يلف

31HA1 250 1   

 31H1   يف املائة 17يتجاوز  ال ياسي خليك، مثب  برتايز فوق مح  
31H2 

31HA1 
31A 

500 1 
500 1 
500 1 

1500 

  

     ، صلب‘واو‘أكسيد فوقي عضوي، من النوع  3110
 31A فوق ياسيد ثنائي اوميل 

31H 
31HA1 

000 2   

سههههائلة، درجههههة الحهههههرارة  ،‘واو‘أكاسههههيد فوقيههههة عضههههوية مهههههن النههههوع  3119
 مضبوطة

    

يف مراتة  يف املائرة 32يتجراوز  ال برتايرزفوق ياسي بيفاالت يميل ثرالثي،  
 مفيف م  النوع "يلف"

31A 250 1 +10°س°15+  س  
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األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية المتحدة

نوع 
اوية الح

 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )باللتر(

درجة 
 حرارة

 لضبطا

درجة 
 حرارة

 لطوارئا
3119 

 )هابع(
 32يتجرراوز  ال يثيررل هكسررا وات بوهيررل ثررالثي، برتايررز -2-فرروق ياسرري 

 ‘باء‘يف ماتة مفيف م  النوع يف املائة 
31HA1 

31A 
000 1 
250 1 

 س30°+
 س30°+

 س35°+
 س35°+

 يف املائررة 32يتجرراوز  ال فرروق ياسرري  يررو تيكررا وات بوهيررل ثررالثي، برتايررز 
 يف ماتة مفيف م  النوع "يلف"

31A 250 1 س°10+ س°صفر 

، يف املائررة 42يتجراوز  ال فروق ياسري  يرو تيكرا وات بوهيررل ثرالثي، برتايرز 
 مشت  ثاب  يف املاء

31A 250 1 -5°س°5+ س 

، يف املائرررة 52يتجررراوز  ال فررروق ياسررري  يوتيكرررا وات بوهيرررل ثرررالثي برتايرررز 
 مشت  ثاب  يف املاء

31A 250 1 -5°س°5+ س 

، يف يف املائرررة 27يتجررراوز  ال فررروق ياسررري بيفررراالت بوهيرررل ثرررالثي، برتايرررز 
 ماتة مفيف م  النوع "باء"

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س10°+
 س10°+

 س15°+
 س15°+

، يف املائررررة 52يتجرررراوز  ال فرررروق ياسرررري  يررررو تيكررررا وات اوميررررل، برتايررررز 
 مشت  ثاب  يف املاء

31A 250 1 -15°س°5- س 

، بوهيرررل ثرررالثي( -4حلقررري )هكسررريل  ثنرررائيفررروق ياسررري ثررراين اربو رررات  
 مشت  ثاب  يف املاء، يف املائة 42يتجاوز  ال برتايز

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 ،يف املائررة 42يتجرراوز  ال برتايررزفرروق ياسرري ثرراين اربو ررات ثرراين سررتيل،  
 مشت  ثاب  يف املاء

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 42يتجرراوز  ال برتايررز، ثنررائي هكسرريل حلقرريفرروق ياسرري ثرراين اربو ررات  
 مشت  ثاب  يف املاء ،يف املائة

31A 250 1 +10°س°15+ س 

يتجرراوز  ال إثيررل هكسرريل(، برتايررز -2فروق ياسرري ثرراين اربو ررات ثنررائي ) 
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة 62

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

يف شررركل معلرررق يف املائرررة  28يتجررراوز  ال فررروق ياسررريد ثنرررائي ييسررروبوهريل 
 ثاب  يف املاء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

يف شررركل معلرررق  يف املائرررة 42يتجررراوز  ال فررروق ياسررريد ثنرررائي ييسررروبوهريل 
 ثاب  يف املاء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س25°-
 س25°-

 س15°-
 س15°-

 ،يف املائرة 42يتجراوز  ال برتايرزفوق ياسي ثاين اربو ات ثراين م سرتيل،  
 مشت  ثاب  يف املاء

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

 42يتجرراوز  ال فرروق ييزوبروبيررل(  يررو تيكررا وول، برتايررز -2بنررزي  ثنررائي ) 
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة

31A 250 1 -15° س°5- س 

 برتايررررررز ،ثالثررررري مثيررررررل هكسررررررا ويل( -5،5،3) -فررررروق ياسرررررريد ثنررررررائي  
 يف ماتة مفيف م  النوع يلف يف املائة 52يتجاوز  ال

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 س10°+
 س10°+

 س15°+
 س15°+

 ثالثررررري مثيررررررل هكسررررررا ويل(، برتايررررررز  -5،5،3) -فررررروق ياسرررررريد ثنررررررائي  
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة 52ال يتجاوز 

31A 250 1 +10°س°15+ س 

 هيدرواسري، برتايرز 3-ثاين ميثيل بوهيرل  1،1ياسي  يوتيكا وات فوق  
 مشت  ثاب  يف املاء  يف املائة 52يتجاوز  ال

31A 250 1 -15°س°5- س 

يهيرررل هكسرررا وات، -2-ربررراعي ميتيرررل بوهيرررل فررروق ياسررري - 3،3،1،1 
 يف املائة يف ماتة مفيف م  النوع "يلف" 67يتجاوز  برتايز ال

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

 ، برتايرررررز3 ،3 ،1 ،1-فررررروق ياسررررري  يرررررو تيكرررررا وات بوهيرررررل هرتاميثيرررررل  
 ، مشت  ثاب  يف املاءيف املائة 52يتجاوز  ال

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 س5°-
 س5°-

 س5°+
 س5°+
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األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية المتحدة

اوية الحنوع 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )باللتر(

درجة 
 حرارة

 لضبطا

درجة 
 حرارة

 لطوارئا
     صلبة، درجة الحرارة مضبوطة ،‘واو‘أكاسيد فوق عضوية من النوع  3120

 اشتراطات إضافية:
الضررغط يف حيررز البخررار تاخررل احلاويررة  هنفريس يتاةهسرمح بررالتنفيس يثنرراء النقررل. ويقررع مرردخل  بوسرريلةللسرروائ   اويررات الوسرريطةهرزوت احل -1

 حت  ظروف امللء األقصى يثناء النقل.
مفيررف  وسررائلهصررمم يم املرابررة املغلفررة هغليفررا  معررد يا  اررامال ،  يو املعد يررةللسرروائ  ملنررع التمررزق اال فجررار  للحاويررات الوسرريطة جيرر ،  -2

هقرل عر  سراعة  ال خرالل فررتة يو هتكروم يثنراء اال رالل الرذايت التسرارعالطوارئ ئيرغ هسرمح بتنفريس مجيرع  رواهج اال رالل واألخبررة الري 
. وحرردتت تربررة حرررارة الضرربط وتربررة حرررارة الطرروارئ يف 8-13-1-2-4مرر  اإلحاطررة الكاملررة بررالن ام حمسرروبة باملعاتلررة الرروارتة يف 
 اويررة وسررريطةسرريد فرروقي عضررو  يف حيا شررح غرر  معزولررة. وعنررد للسرروائ  هوبيرر  التعبئررة هررذا علررى يسرراس اسررتخدام حاويررة وسرريطة 

 يلي: ما وفقا  هلذا التوبي ، يكوم الشاح  مسؤوال  ع  ضمامللسوائ  
اال رالل الرذايت التسرارع  بشركل مالئرممفيف الضغط والطوارئ املرابة على احلاوية مصممة ئيغ يراعرى  وسائليم هكوم جي   )ي(

 لألاسيد الفوقي العضو  واإلحاطة بالن ام؛
للسروائ   اويرة الوسريطةهكوم تربة حرارة الضبط وتربة حرارة الطروارئ مالئمرة، مرع مراعراة هصرميم احليم ، حيثما ينطبقجي ،  )ب(

 املقرر استخداماا )العزل على سبيل املثال(.
 

IBC620 توجيه التعبئة IBC620 
 .3291األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

  باسرررررررتثناء) 1-1-4اسرررررررتيفاء األحكرررررررام العامرررررررة الررررررروارتة يف شرررررررريطة للسررررررروائ  األ رررررررواع التاليرررررررة مررررررر  احلاويرررررررات الوسررررررريطة يررررررررخص باسرررررررتخدام 
 :3-1-4و 2-1-4و (4-1-1-15

 .IIما عة للتسرب ومستوفية ملستوى يتاء جمموعة التعبئة  صلبةللسوائ  حاويات وسيطة 
 اشتراطات إضافية:

 .للسوائ  الوسيطة ةاويالمتصاص جممل امية السائل املوبوت يف احلماصة بقدر يكفي هتوفر ماتة  -1
 قاترة على االحتفاظ بالسوائل.للسوائ   هكوم احلاويات الوسيطة -2
 .لال ثقاب غ  قابلة ،مثل الزباج املكسور واإلبر ،املخصصة الحتواء يشياء حاتةللسوائ   هكوم احلاويات الوسيطة -3

109 

 التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات الكبيرةتوجيهات  4-1-4-3
LP01 السوائل( توجيه التعبئة( LP01 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةالعبوات الكب ة التالية رخص باستخدام ي
 IIIمجموعة التعبئة  IIالتعبئة  مجموعة Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية

 لرتات 10 زباج
 لرتا   30 بالستيك

 لرتا   40 عدمم

 (50Aفوالذ )
 (50Bيلومنيوم )

 الفرررررررررررروالذ يو غرررررررررررر ر معرررررررررررردم آخرررررررررررر
 (50N) األلومنيوم

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50Dخش  رقائقي )

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم

 3م3السعة القصوى:  غ  مسموح لا غ  مسموح لا

 
LP02 المواد الصلبة( توجيه التعبئة( LP02 

 :  3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةالعبوات الكب ة التالية رخص باستخدام ي
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية

 اغ  10 زباج
 اغ  50 (ب)بالستيك

 اغ  50 معدم
 اغ  50 (ب()ي)ورق

 50 (ب()ي)ليفي ارهوم
 اغ

 (50Aفوالذ )
 (50Bيلومنيوم )

  يو غرررررررررر  الفرررررررررروالذ معرررررررررردم آخررررررررررر
 (50N) األلومنيوم

(51H)بالستيك مرم 
 )ج(

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50Dخش  رقائقي )

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم

 3م3السعة القصوى:  غ  مسموح لا غ  مسموح لا

 ال هستخدم هذا العبوات يف احلاالت الي حيتمل يم هتحول فياا املوات املنقولة إىل سائل يثناء النقل. (ي)
 هستخدم عبوات ما عة للتنخيل. (ب)

 هستخدم يف العبوات الداخلية املر ة فقط. )ج(
 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

L2 حمذوف   
L3  األيروسوالت، حيظر النقل البحر  يف عبوات اب ة.3486و 2208يف حالة رقمي األمم املتحدة ، 

 
LP99 توجيه التعبئة  LP99 

وجي  يم هرفق بكل شحنة  سخة م   (.7-3-1-4)ا ظر  هلذا البضائع ها السلطة املختصةهعتمدالي  الكب ة العبوات يسمح فقط باستخدام
 يم يشتمل مستند النقل على إشارة إىل يم السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة. يو اعتمات السلطة املختصة
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األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية المتحدة

اوية الحنوع 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )باللتر(

درجة 
 حرارة

 لضبطا

درجة 
 حرارة

 لطوارئا
     صلبة، درجة الحرارة مضبوطة ،‘واو‘أكاسيد فوق عضوية من النوع  3120

 اشتراطات إضافية:
الضررغط يف حيررز البخررار تاخررل احلاويررة  هنفريس يتاةهسرمح بررالتنفيس يثنرراء النقررل. ويقررع مرردخل  بوسرريلةللسرروائ   اويررات الوسرريطةهرزوت احل -1

 حت  ظروف امللء األقصى يثناء النقل.
مفيررف  وسررائلهصررمم يم املرابررة املغلفررة هغليفررا  معررد يا  اررامال ،  يو املعد يررةللسرروائ  ملنررع التمررزق اال فجررار  للحاويررات الوسرريطة جيرر ،  -2

هقرل عر  سراعة  ال خرالل فررتة يو هتكروم يثنراء اال رالل الرذايت التسرارعالطوارئ ئيرغ هسرمح بتنفريس مجيرع  رواهج اال رالل واألخبررة الري 
. وحرردتت تربررة حرررارة الضرربط وتربررة حرررارة الطرروارئ يف 8-13-1-2-4مرر  اإلحاطررة الكاملررة بررالن ام حمسرروبة باملعاتلررة الرروارتة يف 
 اويررة وسررريطةسرريد فرروقي عضررو  يف حيا شررح غرر  معزولررة. وعنررد للسرروائ  هوبيرر  التعبئررة هررذا علررى يسرراس اسررتخدام حاويررة وسرريطة 

 يلي: ما وفقا  هلذا التوبي ، يكوم الشاح  مسؤوال  ع  ضمامللسوائ  
اال رالل الرذايت التسرارع  بشركل مالئرممفيف الضغط والطوارئ املرابة على احلاوية مصممة ئيغ يراعرى  وسائليم هكوم جي   )ي(

 لألاسيد الفوقي العضو  واإلحاطة بالن ام؛
للسروائ   اويرة الوسريطةهكوم تربة حرارة الضبط وتربة حرارة الطروارئ مالئمرة، مرع مراعراة هصرميم احليم ، حيثما ينطبقجي ،  )ب(

 املقرر استخداماا )العزل على سبيل املثال(.
 

IBC620 توجيه التعبئة IBC620 
 .3291األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

  باسرررررررتثناء) 1-1-4اسرررررررتيفاء األحكرررررررام العامرررررررة الررررررروارتة يف شرررررررريطة للسررررررروائ  األ رررررررواع التاليرررررررة مررررررر  احلاويرررررررات الوسررررررريطة يررررررررخص باسرررررررتخدام 
 :3-1-4و 2-1-4و (4-1-1-15

 .IIما عة للتسرب ومستوفية ملستوى يتاء جمموعة التعبئة  صلبةللسوائ  حاويات وسيطة 
 اشتراطات إضافية:

 .للسوائ  الوسيطة ةاويالمتصاص جممل امية السائل املوبوت يف احلماصة بقدر يكفي هتوفر ماتة  -1
 قاترة على االحتفاظ بالسوائل.للسوائ   هكوم احلاويات الوسيطة -2
 .لال ثقاب غ  قابلة ،مثل الزباج املكسور واإلبر ،املخصصة الحتواء يشياء حاتةللسوائ   هكوم احلاويات الوسيطة -3
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 التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات الكبيرةتوجيهات  4-1-4-3
LP01 السوائل( توجيه التعبئة( LP01 

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةالعبوات الكب ة التالية رخص باستخدام ي
 IIIمجموعة التعبئة  IIالتعبئة  مجموعة Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية

 لرتات 10 زباج
 لرتا   30 بالستيك

 لرتا   40 عدمم

 (50Aفوالذ )
 (50Bيلومنيوم )

 الفرررررررررررروالذ يو غرررررررررررر ر معرررررررررررردم آخرررررررررررر
 (50N) األلومنيوم

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50Dخش  رقائقي )

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم

 3م3السعة القصوى:  غ  مسموح لا غ  مسموح لا

 
LP02 المواد الصلبة( توجيه التعبئة( LP02 

 :  3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف  شريطةالعبوات الكب ة التالية رخص باستخدام ي
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية

 اغ  10 زباج
 اغ  50 (ب)بالستيك

 اغ  50 معدم
 اغ  50 (ب()ي)ورق

 50 (ب()ي)ليفي ارهوم
 اغ

 (50Aفوالذ )
 (50Bيلومنيوم )

  يو غرررررررررر  الفرررررررررروالذ معرررررررررردم آخررررررررررر
 (50N) األلومنيوم

(51H)بالستيك مرم 
 )ج(

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50Dخش  رقائقي )

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم

 3م3السعة القصوى:  غ  مسموح لا غ  مسموح لا

 ال هستخدم هذا العبوات يف احلاالت الي حيتمل يم هتحول فياا املوات املنقولة إىل سائل يثناء النقل. (ي)
 هستخدم عبوات ما عة للتنخيل. (ب)

 هستخدم يف العبوات الداخلية املر ة فقط. )ج(
 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

L2 حمذوف   
L3  األيروسوالت، حيظر النقل البحر  يف عبوات اب ة.3486و 2208يف حالة رقمي األمم املتحدة ، 

 
LP99 توجيه التعبئة  LP99 

وجي  يم هرفق بكل شحنة  سخة م   (.7-3-1-4)ا ظر  هلذا البضائع ها السلطة املختصةهعتمدالي  الكب ة العبوات يسمح فقط باستخدام
 يم يشتمل مستند النقل على إشارة إىل يم السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة. يو اعتمات السلطة املختصة
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LP101 توجيه التعبئة LP101 
 الررررررررروارتةاألحكرررررررررام اخلاصرررررررررة و  3-1-4و 1-1-4اسرررررررررتيفاء األحكرررررررررام العامرررررررررة الررررررررروارتة يف شرررررررررريطة العبررررررررروات التاليرررررررررة رخص باسرررررررررتخدام يررررررررر
 :5-1-4يف 

 العبوات الكبيرة العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 

 غ  ضرورية
 

 غ  ضرورية
 (50Aفوالذ )

 (50Bيلومنيوم )
 (50N)األلومنيوم  يو غ  الفوالذمعدم آخر 

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50Dخش  رقائقي )

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم

 علق بالتعبئة:يتحكم خاص 
L1 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006بأرقرررررررررام األمرررررررررم املتحررررررررردة  يتعلرررررررررق فيمرررررررررا 

 0243و 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0321و 0303و 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و
 0435و 0434و 0425و 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و
 :0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و
 املرزوتة يو السرلع املتفجررة الكبر ة واملتينرة املخصصرة لألغررا  العسركرية عراتة، غر  املرزوتة بوسرائل بردء التفجر  يم هنقل بردوم هعبئرةجيوز  

اا ر  ذاهيرة  يو تافعرة اتشرحنعلرى املتضرمنة لوسريلتخت وقرائيتخت فعرالتخت علرى األقرل. وإذا اا ر  هرذا السرلع حتترو   بوسائل بردء التفجر 
العوامرل املنشرطة لإلشرعال الري حيتمرل مصراتفتاا يف ظرروف النقرل العاتيرة. واحلصرول علرى  تيجرة  مر فيارا الدفع، هتم محاية  ظم اإلشرعال 

هررا علررى سررلعة غرر  معبررأة يعرري ي رر  ميكرر  النظررر يف  قررل هررذا السررلعة برردوم هعبئررة. وميكرر  ؤ الرري يررتم إبرا 4 ختبرراراتجمموعررة االسررلبية يف 
 يية وسيلة يخرى مالئمة للمناولة. يو وضعاا يف صناتيق يو االتهثبي  هذا السلع غ  املعبأة على محة 

 
LP102 توجيه التعبئة LP102 

 واألحكرررررررررام اخلاصرررررررررة الررررررررروارتة 3-1-4و 1-1-4اسرررررررررتيفاء األحكرررررررررام العامرررررررررة الررررررررروارتة يف شرررررررررريطة العبررررررررروات التاليرررررررررة رخص باسرررررررررتخدام يررررررررر
 :5-1-4يف 

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 مقاومة للماء
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 ألواح
 ةب، وو ليفي ارهوم

 أنابيب
 ليفي ارهوم

 (50Aفوالذ ) غ  ضرورية
 (50Bيلومنيوم )
 (50N) األلومنيوم يو ر غ  الفوالذمعدم آخ

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50D) خش  رقائقي

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم
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LP200 توجيه التعبئة LP200 
 .1950األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4 يف الوارتة العامة األحكام استيفاء شريطة لأليروسوالتباستخدام العبوات الكب ة  يرخص
 ، املصنوعة م :IIالعبوات الكب ة الصلبة املطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 

 ؛(50A)فوالذ 
 ؛(50B)يلومنيوم 

 ؛(50N)األلومنيوم  يو معدم آخر غ  الفوالذ
 ؛(50H)بامد  بالستيك

 ؛(50C)خش  طبيعي 
 ؛(50D)خش  رقائقي 

 ؛(50F)خش  معات هكوين  
 .(50G)صل   ارهوم ليفي

 :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
L2 حالررة ويف .العاتيررة النقررل ظررروف يف قصررد غرر  عرر  وهفريغاررا األيروسرروالت حراررة مينررع  ررو علررى العبرروات وهصررنيع هصررميم يررتم 

 ميك  احلراة طليق سائل أل  احتباس بوسيلة الكب ة العبوات هزوت، 327 اخلاص للحكم وفقا   هنقل الي األيروسوالت  فايات
 .الضغط وهزايد هلوب بو هكوي  ملنع الكب ة للعبوات اافية هتوية وهوفر. ماصة ماتة استخدام مثل النقل، يثناء يتسرب يم

 
LP621 توجيه التعبئة LP621 

 .3291األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة العبوات الكب ة التالية  رخص باستخدام

 6-6 فايررات املستشررفيات الرري يررتم وضررعاا يف عبرروات تاخليررة: عبرروات ابرر ة ما عررة للتسرررب، صررلبة ومسررتوفية الشرررتاطات الفصررل حالررة  يف (1)
المتصرراص جممررل اميررة السررائل املوبرروت بكميررة هكفرري هرروافر مرراتة ماصررة  شررريطة، IIاملتعلقررة برراملوات الصررلبة، علررى مسررتوى يتاء جمموعررة التعبئررة 

 كب ة على االحتفاظ بالسوائل.العبوة الوشريطة قدرة 
، علررى مسررتوى يتاء جمموعررة 6-6اميررات سرروائل ياررد: عبرروات ابرر ة صررلبة مسررتوفية الشرررتاطات الفصررل علررى   العبرروات الرري حتتررو حالررة  يف (2)

 ، للسوائل.IIالتعبئة 
 اشتراط إضافي:

وحترتف  بالسروائل يف ظرروف االختبرار العاتيرة  لال ثقرابغ  قابلرة هكوم العبوات الكب ة املخصصة الحتواء يشياء حاتة مثل الزباج املكسور واإلبر 
 .6-6الوارتة يف الفصل 

 
LP902 توجيه التعبئة LP902 

 .3268األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 السلع المعبأة:

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة التالية  الكب ة العبوات باستخدامرخص ي
 قصد يف ظروف النقل العاتية.غ    ععلى  و مينع حراة السلع وهفاعلاا وُهصنع صمم العبوات هُ  .IIIاملستوفية ملستوى يتاء جمموعة التعبئة  اتالعبو 

 السلع غير المعبأة:
مرر  مكررام صررنعاا إىل  ةت  قررل بالسرركك احلديديررعربررا يو حاويررات يو مرابررات يو  قررل السررلع برردوم هعبئتاررا يف وسررائل مناولررة خمصصررةجيرروز ييضررا  

 منشأة التجميع.
 اشتراط إضافي:

 .(األوعية) الوعاءاا يتو حيالي  (للمواتللماتة )شرتاطات السلطة املختصة ال موافقةهكوم يوعية الضغط 
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LP101 توجيه التعبئة LP101 
 الررررررررروارتةاألحكرررررررررام اخلاصرررررررررة و  3-1-4و 1-1-4اسرررررررررتيفاء األحكرررررررررام العامرررررررررة الررررررررروارتة يف شرررررررررريطة العبررررررررروات التاليرررررررررة رخص باسرررررررررتخدام يررررررررر
 :5-1-4يف 

 العبوات الكبيرة العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 

 غ  ضرورية
 

 غ  ضرورية
 (50Aفوالذ )

 (50Bيلومنيوم )
 (50N)األلومنيوم  يو غ  الفوالذمعدم آخر 

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50Dخش  رقائقي )

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم

 علق بالتعبئة:يتحكم خاص 
L1 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006بأرقرررررررررام األمرررررررررم املتحررررررررردة  يتعلرررررررررق فيمرررررررررا 

 0243و 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0321و 0303و 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و
 0435و 0434و 0425و 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و
 :0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و
 املرزوتة يو السرلع املتفجررة الكبر ة واملتينرة املخصصرة لألغررا  العسركرية عراتة، غر  املرزوتة بوسرائل بردء التفجر  يم هنقل بردوم هعبئرةجيوز  

اا ر  ذاهيرة  يو تافعرة اتشرحنعلرى املتضرمنة لوسريلتخت وقرائيتخت فعرالتخت علرى األقرل. وإذا اا ر  هرذا السرلع حتترو   بوسائل بردء التفجر 
العوامرل املنشرطة لإلشرعال الري حيتمرل مصراتفتاا يف ظرروف النقرل العاتيرة. واحلصرول علرى  تيجرة  مر فيارا الدفع، هتم محاية  ظم اإلشرعال 

هررا علررى سررلعة غرر  معبررأة يعرري ي رر  ميكرر  النظررر يف  قررل هررذا السررلعة برردوم هعبئررة. وميكرر  ؤ الرري يررتم إبرا 4 ختبرراراتجمموعررة االسررلبية يف 
 يية وسيلة يخرى مالئمة للمناولة. يو وضعاا يف صناتيق يو االتهثبي  هذا السلع غ  املعبأة على محة 

 
LP102 توجيه التعبئة LP102 

 واألحكرررررررررام اخلاصرررررررررة الررررررررروارتة 3-1-4و 1-1-4اسرررررررررتيفاء األحكرررررررررام العامرررررررررة الررررررررروارتة يف شرررررررررريطة العبررررررررروات التاليرررررررررة رخص باسرررررررررتخدام يررررررررر
 :5-1-4يف 

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 مقاومة للماء
 أوعية

 ليفي ارهوم
 معدم

 بالستيك
 خش 

 ألواح
 ةب، وو ليفي ارهوم

 أنابيب
 ليفي ارهوم

 (50Aفوالذ ) غ  ضرورية
 (50Bيلومنيوم )
 (50N) األلومنيوم يو ر غ  الفوالذمعدم آخ

 (50Hبالستيك بامد )
 (50Cخش  طبيعي )
 (50D) خش  رقائقي

 (50Fخش  معات هكوين  )
 (50G) صل  ليفي ارهوم
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LP200 توجيه التعبئة LP200 
 .1950األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 

 :3-1-4و 1-1-4 يف الوارتة العامة األحكام استيفاء شريطة لأليروسوالتباستخدام العبوات الكب ة  يرخص
 ، املصنوعة م :IIالعبوات الكب ة الصلبة املطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 

 ؛(50A)فوالذ 
 ؛(50B)يلومنيوم 

 ؛(50N)األلومنيوم  يو معدم آخر غ  الفوالذ
 ؛(50H)بامد  بالستيك

 ؛(50C)خش  طبيعي 
 ؛(50D)خش  رقائقي 

 ؛(50F)خش  معات هكوين  
 .(50G)صل   ارهوم ليفي

 :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
L2 حالررة ويف .العاتيررة النقررل ظررروف يف قصررد غرر  عرر  وهفريغاررا األيروسرروالت حراررة مينررع  ررو علررى العبرروات وهصررنيع هصررميم يررتم 

 ميك  احلراة طليق سائل أل  احتباس بوسيلة الكب ة العبوات هزوت، 327 اخلاص للحكم وفقا   هنقل الي األيروسوالت  فايات
 .الضغط وهزايد هلوب بو هكوي  ملنع الكب ة للعبوات اافية هتوية وهوفر. ماصة ماتة استخدام مثل النقل، يثناء يتسرب يم

 
LP621 توجيه التعبئة LP621 

 .3291األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة العبوات الكب ة التالية  رخص باستخدام

 6-6 فايررات املستشررفيات الرري يررتم وضررعاا يف عبرروات تاخليررة: عبرروات ابرر ة ما عررة للتسرررب، صررلبة ومسررتوفية الشرررتاطات الفصررل حالررة  يف (1)
المتصرراص جممررل اميررة السررائل املوبرروت بكميررة هكفرري هرروافر مرراتة ماصررة  شررريطة، IIاملتعلقررة برراملوات الصررلبة، علررى مسررتوى يتاء جمموعررة التعبئررة 

 كب ة على االحتفاظ بالسوائل.العبوة الوشريطة قدرة 
، علررى مسررتوى يتاء جمموعررة 6-6اميررات سرروائل ياررد: عبرروات ابرر ة صررلبة مسررتوفية الشرررتاطات الفصررل علررى   العبرروات الرري حتتررو حالررة  يف (2)

 ، للسوائل.IIالتعبئة 
 اشتراط إضافي:

وحترتف  بالسروائل يف ظرروف االختبرار العاتيرة  لال ثقرابغ  قابلرة هكوم العبوات الكب ة املخصصة الحتواء يشياء حاتة مثل الزباج املكسور واإلبر 
 .6-6الوارتة يف الفصل 

 
LP902 توجيه التعبئة LP902 

 .3268األمم املتحدة  رقمينطبق هذا التوبي  على 
 السلع المعبأة:

 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف شريطة التالية  الكب ة العبوات باستخدامرخص ي
 قصد يف ظروف النقل العاتية.غ    ععلى  و مينع حراة السلع وهفاعلاا وُهصنع صمم العبوات هُ  .IIIاملستوفية ملستوى يتاء جمموعة التعبئة  اتالعبو 

 السلع غير المعبأة:
مرر  مكررام صررنعاا إىل  ةت  قررل بالسرركك احلديديررعربررا يو حاويررات يو مرابررات يو  قررل السررلع برردوم هعبئتاررا يف وسررائل مناولررة خمصصررةجيرروز ييضررا  

 منشأة التجميع.
 اشتراط إضافي:

 .(األوعية) الوعاءاا يتو حيالي  (للمواتللماتة )شرتاطات السلطة املختصة ال موافقةهكوم يوعية الضغط 
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LP903  التعبئةتوجيه LP903 
 . 3481و 3480و 3091و 3090رقام األمم املتحدة يينطبق هذا التوبي  على 

 يف ذلررررك البطاريررررة املرابررررة يف املعرررردات، شررررريطة اسررررتيفاء األحكررررام العامررررة الرررروارتة  العبرررروات الكبرررر ة التاليررررة لبطاريررررة واحرررردة، مبررررا رخص باسررررتخداميرررر
 :3-1-4و 1-1-4يف 

 ، املصنوعة م :IIالعبوات الكب ة الصلبة املطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
 ؛(50A)فوالذ 

 ؛(50B)يلومنيوم 
 ؛(50N)األلومنيوم  الفوالذ يو غ معدم آخر 

 ؛(50H)بامد  بالستيك
 ؛(50C)خش  طبيعي 
 ؛(50D)خش  رقائقي 

 ؛(50F)خش  معات هكوين  
 .(50G)صل   ارهوم ليفي

 وضعاا يف عبوة اب ة. البطارية ئيغ هتم محايتاا م  العط  الذ  ميك  يم هسبب  حراتاا يو جي  هعبئة
 اشتراط إضافي:

 جي  محاية البطاريات م  قصر الدارة الكاربائية.
 

LP904 توجيه التعبئة LP904 
يف ذلك  مبا ،3481و 3480و 3091و 3090رقام األمم املتحدة يمعطوبة حتمل  يو بطارية واحدة هالفةينطبق هذا التوبي  على 
  هلك املرابة يف املعدات.

عدات، شريطة املمرابة يف  معطوبة يو هالفةلبطارية واحدة  يو ،ةطوبمع يو هالفة العبوات الكب ة التالية لبطارية واحدة رخص باستخدامي
 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف 

 واملعدات الي حتتو  على البطاريات:يف حالة البطاريات 
 ؛(50A)فوالذ 

 ؛(50B)يلومنيوم 
 ؛(50N)األلومنيوم  يو الفوالذ غ معدم آخر 

 ؛(50H)بامد  بالستيك
 .(50D)خش  رقائقي 

 .IIملستوى يتاء جمموعة التعبئة  مطابقةهكوم العبوات 
يف عبروة تاخليرة وهوضرع تاخرل بشركل إفررات  بطاريرة مثرل هرذا الاملعردات الري حتترو  علرى  يو معطوبرة يو بطاريرة هالفرةهعبأ ارل  -1

 العبوة اخلاربية ما عة للتسرب لتجن  احتمال هسرب اإللكرتولي . يو عبوة خاربية. وجي  يم هكوم العبوة الداخلية
 ا بعاث خط  للحرارة. هكوم ال عبوة تاخلية حماطة مباتة عزل حرار  غ  قابلة لالحرتاق وغ  موصلة هكفي للحماية م  هوليد -2
 هزوت العبوات احملكمة اإلغالق بوسيلة هنفيس عند االقتضاء. -3
هقلل م  هرأث ات االهترزازات والصردمات ومتنرع حرارة البطاريرة تاخرل الطررت الري قرد هسرفر عر  هلرف  لكيهُتخذ التداب  املناسبة  -4

 للوفاء لذا االشرتاط. يد غ  قابلة لالحرتاق وغ  موصلةميك  استخدام ماتة هوس اما  خطر يثناء النقل. وضعإضايف وع  
 هصنةع. يو هقيةم عدم قابلية االحرتاق طبقا  ملعيار معرتف ب  يف البلد الذ  هصمةم في  العبوة -5

اخلاملررة ملاصررة اخلاربيررة اميررة اافيررة مرر  املرروات ا يو هضرراف إىل العبرروة الداخليررةالبطاريررات الرري حيصررل فياررا هسرررب،  يو يف حالررة اخلاليررا
 المتصاص ي  إلكرتولي  طليق.

 اشتراطات إضافية:
 جي  محاية البطاريات م  قصر الدارة الكاربائية.
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 1أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-5
  .1-1-4 القسم األحكام العامة املبينة يف هستوا 4-1-5-1
 هستويف الشروط التالية:وهصنع ئيغ  1هصمم مجيع عبوات بضائع الرهبة  4-1-5-2

شررعال إلا يو هسررب  زيرراتة يف احتمررال االشررتعال وال يم حتمرري املتفجرررات، ومتنعاررا مرر  التسرررب، )ي(
يف ذلرررك التغررر ات املتوقعرررة يف تربرررات احلررررارة  مبرررا العرضررري عنرررد التعرررر  لظرررروف النقرررل العاتيرررة،

 والرطوبة والضغط؛
 بطريقة مأمو ة يف ظروف النقل العاتية؛يم يكوم باإلمكام مناولة العبوة الكاملة و  )ب(
 مضرررع لررر  يثنررراء النقرررل ئيرررغ يماملتوقرررع  التنضررريديم هتحمرررل العبررروة ي  يمحرررال هوضرررع فوقارررا يف و  )ج(

 العبرروات، هضررعف وظيفررة االحتررواء الرري هؤتياررا وال يزيررد اخلطررر الررذ  هنطررو  عليرر  املتفجرررات، ال
هسررب  عرردم اسررتقرار العبرروات  يو مرر  قوهتررابررأ  تربررة هقلررل  يو هشرروا بررأ  شرركل حيرردث هلررا ويال

 .املنضَّدة
، ووفقرا  لإلبرراءات املبينرة قبرل إعرداتها للنقرل للنقرل هصرنف مجيع املوات والسرلع املتفجررة يف شركلاا املعردة  4-1-5-3
  .3-1-2 يف

ئع اخلطرررة، علررى مرر  قائمررة البضررا 8وفقررا  لتوبيرر  التعبئررة املناسرر  املبررخت يف العمرروت  1هعبررأ بضررائع الرهبررة  4-1-5-4
  .4-1-4النحو املبخت يف 

والعبروات الكبر ة، االشررتاطات الروارتة يف الفصرل للسروائ  فيارا احلاويرات الوسريطة  مبا العبوات، هستويف 4-1-5-5
يرذار خرالف ذلرك  ، مرا ملIIاملتعلقرة مبجموعرة التعبئرة  5هسرتويف اشررتاطات االختبرار و  حسبما يالئرم،، 6-6 يو 5-6 يو 6-1

 .ذا الالئحةيف ه
 سوائل متفجرة محاية مزتوبة ضد التسرب.على هوفر وسيلة إغالق العبوات الي حتتو   4-1-5-6

؛ وإذا هضررمن  وسرريلة اإلغررالق سرر  لولرر ، حشررية مناسرربةهتضررم  وسرريلة إغررالق األسررطوا ات املعد يررة  4-1-5-7
 مينع تخول املوات املتفجرة يف س  اللول .

 امللطةفرة يو الري هرذوب يف املراء مقاومرة للمراء. وهغلرق عبروات املروات املنزوعرة احلساسريةهكوم عبوات املوات  4-1-5-8
 ئيغ متنع التغ ات يف الرتايز يثناء النقل.

يف حالرررة اشرررتمال العبررروة علرررى غرررالف مرررزتوج بررر  مررراء ميكررر  يم يتجمرررد يثنررراء النقرررل، هضررراف إىل املررراء   4-1-5-9
ريق بسب  قابليتاا حهستخدم مضاتات التجمد الي قد هتسب  يف إشعال  وال جتمدا.اافية م  عامل مضات للتجمد ملنع  امية

 لالشتعال.

إغرالق يخررى مصرنوعة مر  املعردم ولريس هلرا غطراء  ييرة وسريلة يو الردبابيس يو جي  عردم إ فراذ املسرام  4-1-5-10
 مالمسة املعدم. م ربة اافية هك  العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بد ما مل واق إىل تاخل العبوة اخلاربية
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LP903  التعبئةتوجيه LP903 
 . 3481و 3480و 3091و 3090رقام األمم املتحدة يينطبق هذا التوبي  على 

 يف ذلررررك البطاريررررة املرابررررة يف املعرررردات، شررررريطة اسررررتيفاء األحكررررام العامررررة الرررروارتة  العبرررروات الكبرررر ة التاليررررة لبطاريررررة واحرررردة، مبررررا رخص باسررررتخداميرررر
 :3-1-4و 1-1-4يف 

 ، املصنوعة م :IIالعبوات الكب ة الصلبة املطابقة ملستوى يتاء جمموعة التعبئة 
 ؛(50A)فوالذ 

 ؛(50B)يلومنيوم 
 ؛(50N)األلومنيوم  الفوالذ يو غ معدم آخر 

 ؛(50H)بامد  بالستيك
 ؛(50C)خش  طبيعي 
 ؛(50D)خش  رقائقي 

 ؛(50F)خش  معات هكوين  
 .(50G)صل   ارهوم ليفي

 وضعاا يف عبوة اب ة. البطارية ئيغ هتم محايتاا م  العط  الذ  ميك  يم هسبب  حراتاا يو جي  هعبئة
 اشتراط إضافي:

 جي  محاية البطاريات م  قصر الدارة الكاربائية.
 

LP904 توجيه التعبئة LP904 
يف ذلك  مبا ،3481و 3480و 3091و 3090رقام األمم املتحدة يمعطوبة حتمل  يو بطارية واحدة هالفةينطبق هذا التوبي  على 
  هلك املرابة يف املعدات.

عدات، شريطة املمرابة يف  معطوبة يو هالفةلبطارية واحدة  يو ،ةطوبمع يو هالفة العبوات الكب ة التالية لبطارية واحدة رخص باستخدامي
 :3-1-4و 1-1-4استيفاء األحكام العامة الوارتة يف 

 واملعدات الي حتتو  على البطاريات:يف حالة البطاريات 
 ؛(50A)فوالذ 

 ؛(50B)يلومنيوم 
 ؛(50N)األلومنيوم  يو الفوالذ غ معدم آخر 

 ؛(50H)بامد  بالستيك
 .(50D)خش  رقائقي 

 .IIملستوى يتاء جمموعة التعبئة  مطابقةهكوم العبوات 
يف عبروة تاخليرة وهوضرع تاخرل بشركل إفررات  بطاريرة مثرل هرذا الاملعردات الري حتترو  علرى  يو معطوبرة يو بطاريرة هالفرةهعبأ ارل  -1

 العبوة اخلاربية ما عة للتسرب لتجن  احتمال هسرب اإللكرتولي . يو عبوة خاربية. وجي  يم هكوم العبوة الداخلية
 ا بعاث خط  للحرارة. هكوم ال عبوة تاخلية حماطة مباتة عزل حرار  غ  قابلة لالحرتاق وغ  موصلة هكفي للحماية م  هوليد -2
 هزوت العبوات احملكمة اإلغالق بوسيلة هنفيس عند االقتضاء. -3
هقلل م  هرأث ات االهترزازات والصردمات ومتنرع حرارة البطاريرة تاخرل الطررت الري قرد هسرفر عر  هلرف  لكيهُتخذ التداب  املناسبة  -4

 للوفاء لذا االشرتاط. يد غ  قابلة لالحرتاق وغ  موصلةميك  استخدام ماتة هوس اما  خطر يثناء النقل. وضعإضايف وع  
 هصنةع. يو هقيةم عدم قابلية االحرتاق طبقا  ملعيار معرتف ب  يف البلد الذ  هصمةم في  العبوة -5

اخلاملررة ملاصررة اخلاربيررة اميررة اافيررة مرر  املرروات ا يو هضرراف إىل العبرروة الداخليررةالبطاريررات الرري حيصررل فياررا هسرررب،  يو يف حالررة اخلاليررا
 المتصاص ي  إلكرتولي  طليق.

 اشتراطات إضافية:
 جي  محاية البطاريات م  قصر الدارة الكاربائية.
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 1أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-5
  .1-1-4 القسم األحكام العامة املبينة يف هستوا 4-1-5-1
 هستويف الشروط التالية:وهصنع ئيغ  1هصمم مجيع عبوات بضائع الرهبة  4-1-5-2

شررعال إلا يو هسررب  زيرراتة يف احتمررال االشررتعال وال يم حتمرري املتفجرررات، ومتنعاررا مرر  التسرررب، )ي(
يف ذلرررك التغررر ات املتوقعرررة يف تربرررات احلررررارة  مبرررا العرضررري عنرررد التعرررر  لظرررروف النقرررل العاتيرررة،

 والرطوبة والضغط؛
 بطريقة مأمو ة يف ظروف النقل العاتية؛يم يكوم باإلمكام مناولة العبوة الكاملة و  )ب(
 مضرررع لررر  يثنررراء النقرررل ئيرررغ يماملتوقرررع  التنضررريديم هتحمرررل العبررروة ي  يمحرررال هوضرررع فوقارررا يف و  )ج(

 العبرروات، هضررعف وظيفررة االحتررواء الرري هؤتياررا وال يزيررد اخلطررر الررذ  هنطررو  عليرر  املتفجرررات، ال
هسررب  عرردم اسررتقرار العبرروات  يو مرر  قوهتررابررأ  تربررة هقلررل  يو هشرروا بررأ  شرركل حيرردث هلررا ويال

 .املنضَّدة
، ووفقرا  لإلبرراءات املبينرة قبرل إعرداتها للنقرل للنقرل هصرنف مجيع املوات والسرلع املتفجررة يف شركلاا املعردة  4-1-5-3
  .3-1-2 يف

ئع اخلطرررة، علررى مرر  قائمررة البضررا 8وفقررا  لتوبيرر  التعبئررة املناسرر  املبررخت يف العمرروت  1هعبررأ بضررائع الرهبررة  4-1-5-4
  .4-1-4النحو املبخت يف 

والعبروات الكبر ة، االشررتاطات الروارتة يف الفصرل للسروائ  فيارا احلاويرات الوسريطة  مبا العبوات، هستويف 4-1-5-5
يرذار خرالف ذلرك  ، مرا ملIIاملتعلقرة مبجموعرة التعبئرة  5هسرتويف اشررتاطات االختبرار و  حسبما يالئرم،، 6-6 يو 5-6 يو 6-1

 .ذا الالئحةيف ه
 سوائل متفجرة محاية مزتوبة ضد التسرب.على هوفر وسيلة إغالق العبوات الي حتتو   4-1-5-6

؛ وإذا هضررمن  وسرريلة اإلغررالق سرر  لولرر ، حشررية مناسرربةهتضررم  وسرريلة إغررالق األسررطوا ات املعد يررة  4-1-5-7
 مينع تخول املوات املتفجرة يف س  اللول .

 امللطةفرة يو الري هرذوب يف املراء مقاومرة للمراء. وهغلرق عبروات املروات املنزوعرة احلساسريةهكوم عبوات املوات  4-1-5-8
 ئيغ متنع التغ ات يف الرتايز يثناء النقل.

يف حالرررة اشرررتمال العبررروة علرررى غرررالف مرررزتوج بررر  مررراء ميكررر  يم يتجمرررد يثنررراء النقرررل، هضررراف إىل املررراء   4-1-5-9
ريق بسب  قابليتاا حهستخدم مضاتات التجمد الي قد هتسب  يف إشعال  وال جتمدا.اافية م  عامل مضات للتجمد ملنع  امية

 لالشتعال.

إغرالق يخررى مصرنوعة مر  املعردم ولريس هلرا غطراء  ييرة وسريلة يو الردبابيس يو جي  عردم إ فراذ املسرام  4-1-5-10
 مالمسة املعدم. م ربة اافية هك  العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بد ما مل واق إىل تاخل العبوة اخلاربية
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السلع املتفجرة يف الطروت على  رو  يو يتم إعدات العبوات الداخلية والرتايبات وموات التوسيد ووضع املوات 4-1-5-11
ة السرلعة املتفجررة يف العبروة اخلاربيرة يف ظرروف النقرل العاتيرة. وجير  احليلولرة توم هالمرس املكو رات املعد ير يو مينرع هسريي  املراتة

بعر  ملنررع  عرر  مروات متفجرررة غر  موضروعة يف علبررة خاربيرة بعضرااعلررى للسرلع مرع العبرروات املعد يرة. وهفصرل السررلع الري حتترو  
 القوالرر  يو اخلاربيررة، يو والصررواين واحلرروابز يف العبرروة الداخليررة احلشررو اللررختاالحتكررا  والصرردم. وميكرر  هلررذا الغررر  اسررتخدام 

 األوعية. يو
يرؤت  التفاعرل برخت  ال بوات م  موات متوافقة مع املتفجرات الي حتتوياا وغر  منفرذة هلرا، ئيرغهصنع الع 4-1-5-12

 جمموعة التوافق. يو إىل هغي  شعبة األخطار يو إىل بعل املتفجر غ  مأموم يف النقل ،التسرب يو هذا املتفجرات وموات التعبئة،
 بوات املعد ية امللحومة.مينع تخول املوات املتفجرة يف جتاويف الع 4-1-5-13

السرراانة قررد  اءهررراام قرردر ارراف مرر  الكاربرر يو ال هكرروم العبرروات املصررنوعة مرر  البالسررتيك قابلررة لتوليررد 4-1-5-14
 السلع املتفجرة املعبأة. يو هشغيل املوات يو إشعال يو يؤت  هفريغ  إىل بدء هفج 

غررر  املرررزوتة  يو ة لالسررتخدام العسررركر  عررراتة، املرررزوتةاملخصصررر ،املتينرررة ،السررلع املتفجررررة الكبررر ة احلجرررم 4-1-5-15
. وعندما حتتو  مثرل هرذا السرلع علرى جيوز  قلاا غ  معبأة ،املتضمنة لوسيلتخت وقائيتخت فعالتخت على األقل ،بوسائل بدء هفج ها

يف  يم هطررياإلشرعال فيارا ضرد العوامرل الري هنشرط اإلشرعال والري ميكر   ة ظمريهكوم ذاهية الدفع، يتعرخت محايرة  يو شحنات تافعة
علررى سررلعة غرر  معبررأة يعرري ي رر  ميكرر   4 رقررمظررروف النقررل العاتيررة. واحلصررول علررى  تيجررة سررلبية عنررد إبررراء جمموعررة االختبررارات 

ييررة  يو وضررعاا يف صررناتيق شررح  يو النظرر يف  قررل هررذا السررلعة بردوم هعبئررة. وميكرر  هثبيرر  هررذا السرلع غرر  املعبررأة علررى محراالت
 جتعلاا سائبة يف ظروف النقل العاتية. ال اإلطالق بطريقة يو التخزي  يو وسيلة يخرى للمناولة

أل ظمرة اختبرار هسرتويف يغررا   السرلع املتفجررة الكبر ة احلجرم وجيوز للسلطة املختصة، يف حالة إخضراع 
حالررة إبررراء هررذا االختبررارات بنجرراح، يم هوافررق علررى  قررل هررذا  ويف الءمتاررا،اجررزء مرر  اختبررارات يمررام هشررغيلاا وم  هررذا الالئحررة

 السلع وفقا  ألحكام هذا الالئحة.
بررخت الضررغط الررداخلي  الفرررقخاربيررة ميكرر  يم يررؤت  فياررا  يو ال هعبررأ املرروات املتفجرررة يف عبرروات تاخليررة 4-1-5-16

 متزقاا. يو إىل ا فجار العبوة ،هأث ات يخرى يو هأث ات حرارية ، النابم ع والضغط اخلاربي
 لفرررةاملوبررروتة يف سرررلعة غررر  مغ ،املررروات املتفجررررة يو ةبيم هرررتالمس املررروات املتفجررررة السرررائ يف حالرررة احتمرررال 4-1-5-17
هزويررد العبرروة   واألوعيررة املعد يررة(، جيرر 4Bو 4Aو 1B2و 1B1و 1A2و 1A1مررع السررطح الررداخلي لعبرروة معد يررة ) ،بزئيررا   مغلفررة يو

 (.2-1-1-4طالؤها م  الداخل )ا ظر  يو املعد ية ببطا ة تاخلية
املختصررة  يف هعبئررة ييررة مرراتة متفجرررة شررريطة موافقررة السررلطة الوطنيررة P101 رقررمميكرر  اهبرراع هوبيرر  التعبئررة  4-1-5-18

 بئة احملدتة هلا يف قائمة البضائع اخلطرة.غ  مستوفية لتوبياات التع يو على العبوة، بصرف النظر عما إذا اا   العبوة مستوفية
 2بتعبئة بضائع الرتبة  أحكام خاصة تتعلق 4-1-6
 اشتراطات عامة 4-1-6-1
هُقدَّم يف هذا القسم اشرتاطات عامة منطبقة على استخدام يوعية الضغط يف  قل غازات وبضرائع خطررة  4-1-6-1-1

، محر  هيردرو السريا يك املسرتقر(. ويرتم بنراء يوعيرة الضرغط 1051م املتحدة األم رقم)مثال ، يف حالة  2يخرى مدربة يف الرهبة 
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 هغررر ات تربرررة احلررررارة يو وإغالقارررا بطريقرررة متنرررع ي  فقررردام حملتوياهترررا ميكررر  يم حيررردث يف ظرررروف النقرررل العاتيرررة  تيجرررة لالهترررزاز
 الضغط )بسب  هغ  االرهفاع، مثال (. يو
  هضررعف  تيجررة ملفعررول هلررك البضررائع، يو املالمسررة للبضررائع اخلطرررة مباشرررةال هتررأثر يبررزاء يوعيررة الضررغط  4-1-6-1-2

التفاعرل مرع البضرائع اخلطررة(. وجير  اسرتيفاء يحكرام املعيراري   يو حتدث هرأث ا  خطررا  )مرثال  يتاء تور حفةراز لعمليرة هفاعرل ال اما
 حس  ا طباقاما.  ISO 11114-2:2013و ISO 11114-1:2012الدوليخت 

خمراليط الغرازات وفقرا   يو يف ذلك وسائل إغالقارا، لكري حتترو  علرى الغراز مبا يتم اختيار يوعية الضغط، 4-1-6-1-3
. وينطبق هذا القسرم ييضرا  علرى 1-4-1-4واشرتاطات هوبياات التعبئة احملدتة الوارتة يف  2-1-2-6لالشرتاطات الوارتة يف 

 تعدتة العناصر.يوعية الضغط الي هشكل عناصر مكو ة حلاويات الغاز امل

خمراليط  يو عر  الغرازات خمتلفرةخمراليط غرازات  يو مترأل بغرازات ال يوعية الضغط الي ميك  يم يعرات ملؤهرا 4-1-6-1-4
. وجير  يم يكروم هغير  اخلدمرة للغرازات هك  قد يبري  العمليات الالزمة لتغي  الغراز ما مل الغازات الي اا   يف األوعية سابقا  

يسررمح بررأم هنقررل مرراتة مرر   ال . وباإلضررافة إىل ذلررك،حسرربما ينطبررق ISO 11621:1997وفقررا  للمعيررار الرردويل  املضررغوطة يو املسرريلة
 ماتة م  رهبرة يخررى منطويرة علرى خطرر ه ارل إضرايف، يو 8يف وعاء ضغط اام حيتو  سابقا  على ماتة ياالة م  الرهبة  2الرهبة 
  .6-1-2-6 على النحو املبخت يف واالختبار الالزمخت فحصيك  قد يبر  ال ما مل

 وعاء الضغط ويتأاد م  يم الوعاء مسموح ب  لنقل الغاز، فحصقبل امللء، جي  على املال  يم يقوم ب 4-1-6-1-5
حالة املوات الكيميائية حت  الضغط، املاتة الدافعة املزمع  قلاا، وم  ي   يستويف يحكام هرذا الالئحرة. وهغلرق الصرمامات بعرد  ويف
 املعدات. يو يتأاد مرسل البضاعة م  عدم حدوث ي  هسرب م  الصمامات اما  لء وهظل مغلقة يثناء النقل.امل
املرررلء واألحكرررام املبينرررة يف هوبيررر  التعبئرررة  و  سررر جيررر  مرررلء يوعيرررة الضرررغط وفقرررا  لقررريم ضرررغط التشرررغيل  4-1-6-1-6

إىل ضرغط معرخت يكفررل، يف حالرة حرردوث حتلرل الغرراز  الغررازات املناسر  ملراتة املررلء املعينرة. وجيرر  مرلء الغرازات التفاعليررة وخمراليط
جير  عردم مرلء حرزم األسرطوا ات إىل حرد يتجراوز ضرغط التشرغيلل  امرا  حتلال  اامال ، عدم جتاوز ضغط التشرغيل لوعراء الضرغط.

 األتىن أل  يسطوا ة م  يسطوا ات احلزمة.
واالختبار  فحصمع اشرتاطات التصميم والبناء وال فياا وسائل إغالقاا، متسقة مبا هكوم يوعية الضغط، 4-1-6-1-7
اسررتخدام عبرروات خاربيررة، جيرر  هررأمخت يوعيررة الضررغط بررداخلاا بشرركل وثيررق. ب اإليعرراز . وعنررد2-6يف الفصررل  هفاصرريلاا ةبينررامل

 ذلك يف هوبياات التعبئة التفصيلية. غ حيدت  ما مل ياثر بعبوة خاربية، يو وجيوز هغليف عبوة تاخلية
توم إطرررالق حمتويرررات الوعررراء،  عطررر هصرررمم الصرررمامات وهصرررنع ئيرررغ هكررروم قررراترة علرررى حتمرررل ي   4-1-6-1-8

 التالية: الطرائقإحدى  باهةباعقصد، وذلك  ع  غ يؤت  إىل إطالق حمتويات وعاء الضغط  عط وهكوم حممية م  ي  
 يغطية ملولبة؛  يو وضع الصمامات تاخل عنق وعاء الضغط ومحايتاا بسداتات )ي(

ثقرروب هنفرريس مسرراحتاا املقطعيررة اافيررة لتفريررغ الغرراز يف حالررة  فياررا يو محايررة الصررمامات بأغطيررة )ب(
 م  الصمامات؛  حدوث هسرب

 وقاية؛  يو يو محاية الصمامات بأطواق هقوية )ج(
 م مثال (؛ زَ احلُ ايو  قل يوعية الضغط يف هياال ) )ت(
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السلع املتفجرة يف الطروت على  رو  يو يتم إعدات العبوات الداخلية والرتايبات وموات التوسيد ووضع املوات 4-1-5-11
ة السرلعة املتفجررة يف العبروة اخلاربيرة يف ظرروف النقرل العاتيرة. وجير  احليلولرة توم هالمرس املكو رات املعد ير يو مينرع هسريي  املراتة

بعر  ملنررع  عرر  مروات متفجرررة غر  موضروعة يف علبررة خاربيرة بعضرااعلررى للسرلع مرع العبرروات املعد يرة. وهفصرل السررلع الري حتترو  
 القوالرر  يو اخلاربيررة، يو والصررواين واحلرروابز يف العبرروة الداخليررة احلشررو اللررختاالحتكررا  والصرردم. وميكرر  هلررذا الغررر  اسررتخدام 

 األوعية. يو
يرؤت  التفاعرل برخت  ال بوات م  موات متوافقة مع املتفجرات الي حتتوياا وغر  منفرذة هلرا، ئيرغهصنع الع 4-1-5-12

 جمموعة التوافق. يو إىل هغي  شعبة األخطار يو إىل بعل املتفجر غ  مأموم يف النقل ،التسرب يو هذا املتفجرات وموات التعبئة،
 بوات املعد ية امللحومة.مينع تخول املوات املتفجرة يف جتاويف الع 4-1-5-13

السرراانة قررد  اءهررراام قرردر ارراف مرر  الكاربرر يو ال هكرروم العبرروات املصررنوعة مرر  البالسررتيك قابلررة لتوليررد 4-1-5-14
 السلع املتفجرة املعبأة. يو هشغيل املوات يو إشعال يو يؤت  هفريغ  إىل بدء هفج 

غررر  املرررزوتة  يو ة لالسررتخدام العسررركر  عررراتة، املرررزوتةاملخصصررر ،املتينرررة ،السررلع املتفجررررة الكبررر ة احلجرررم 4-1-5-15
. وعندما حتتو  مثرل هرذا السرلع علرى جيوز  قلاا غ  معبأة ،املتضمنة لوسيلتخت وقائيتخت فعالتخت على األقل ،بوسائل بدء هفج ها

يف  يم هطررياإلشرعال فيارا ضرد العوامرل الري هنشرط اإلشرعال والري ميكر   ة ظمريهكوم ذاهية الدفع، يتعرخت محايرة  يو شحنات تافعة
علررى سررلعة غرر  معبررأة يعرري ي رر  ميكرر   4 رقررمظررروف النقررل العاتيررة. واحلصررول علررى  تيجررة سررلبية عنررد إبررراء جمموعررة االختبررارات 

ييررة  يو وضررعاا يف صررناتيق شررح  يو النظرر يف  قررل هررذا السررلعة بردوم هعبئررة. وميكرر  هثبيرر  هررذا السرلع غرر  املعبررأة علررى محراالت
 جتعلاا سائبة يف ظروف النقل العاتية. ال اإلطالق بطريقة يو التخزي  يو وسيلة يخرى للمناولة

أل ظمرة اختبرار هسرتويف يغررا   السرلع املتفجررة الكبر ة احلجرم وجيوز للسلطة املختصة، يف حالة إخضراع 
حالررة إبررراء هررذا االختبررارات بنجرراح، يم هوافررق علررى  قررل هررذا  ويف الءمتاررا،اجررزء مرر  اختبررارات يمررام هشررغيلاا وم  هررذا الالئحررة

 السلع وفقا  ألحكام هذا الالئحة.
بررخت الضررغط الررداخلي  الفرررقخاربيررة ميكرر  يم يررؤت  فياررا  يو ال هعبررأ املرروات املتفجرررة يف عبرروات تاخليررة 4-1-5-16

 متزقاا. يو إىل ا فجار العبوة ،هأث ات يخرى يو هأث ات حرارية ، النابم ع والضغط اخلاربي
 لفرررةاملوبررروتة يف سرررلعة غررر  مغ ،املررروات املتفجررررة يو ةبيم هرررتالمس املررروات املتفجررررة السرررائ يف حالرررة احتمرررال 4-1-5-17
هزويررد العبرروة   واألوعيررة املعد يررة(، جيرر 4Bو 4Aو 1B2و 1B1و 1A2و 1A1مررع السررطح الررداخلي لعبرروة معد يررة ) ،بزئيررا   مغلفررة يو

 (.2-1-1-4طالؤها م  الداخل )ا ظر  يو املعد ية ببطا ة تاخلية
املختصررة  يف هعبئررة ييررة مرراتة متفجرررة شررريطة موافقررة السررلطة الوطنيررة P101 رقررمميكرر  اهبرراع هوبيرر  التعبئررة  4-1-5-18

 بئة احملدتة هلا يف قائمة البضائع اخلطرة.غ  مستوفية لتوبياات التع يو على العبوة، بصرف النظر عما إذا اا   العبوة مستوفية
 2بتعبئة بضائع الرتبة  أحكام خاصة تتعلق 4-1-6
 اشتراطات عامة 4-1-6-1
هُقدَّم يف هذا القسم اشرتاطات عامة منطبقة على استخدام يوعية الضغط يف  قل غازات وبضرائع خطررة  4-1-6-1-1

، محر  هيردرو السريا يك املسرتقر(. ويرتم بنراء يوعيرة الضرغط 1051م املتحدة األم رقم)مثال ، يف حالة  2يخرى مدربة يف الرهبة 
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 هغررر ات تربرررة احلررررارة يو وإغالقارررا بطريقرررة متنرررع ي  فقررردام حملتوياهترررا ميكررر  يم حيررردث يف ظرررروف النقرررل العاتيرررة  تيجرررة لالهترررزاز
 الضغط )بسب  هغ  االرهفاع، مثال (. يو
  هضررعف  تيجررة ملفعررول هلررك البضررائع، يو املالمسررة للبضررائع اخلطرررة مباشرررةال هتررأثر يبررزاء يوعيررة الضررغط  4-1-6-1-2

التفاعرل مرع البضرائع اخلطررة(. وجير  اسرتيفاء يحكرام املعيراري   يو حتدث هرأث ا  خطررا  )مرثال  يتاء تور حفةراز لعمليرة هفاعرل ال اما
 حس  ا طباقاما.  ISO 11114-2:2013و ISO 11114-1:2012الدوليخت 

خمراليط الغرازات وفقرا   يو يف ذلك وسائل إغالقارا، لكري حتترو  علرى الغراز مبا يتم اختيار يوعية الضغط، 4-1-6-1-3
. وينطبق هذا القسرم ييضرا  علرى 1-4-1-4واشرتاطات هوبياات التعبئة احملدتة الوارتة يف  2-1-2-6لالشرتاطات الوارتة يف 

 تعدتة العناصر.يوعية الضغط الي هشكل عناصر مكو ة حلاويات الغاز امل

خمراليط  يو عر  الغرازات خمتلفرةخمراليط غرازات  يو مترأل بغرازات ال يوعية الضغط الي ميك  يم يعرات ملؤهرا 4-1-6-1-4
. وجير  يم يكروم هغير  اخلدمرة للغرازات هك  قد يبري  العمليات الالزمة لتغي  الغراز ما مل الغازات الي اا   يف األوعية سابقا  

يسررمح بررأم هنقررل مرراتة مرر   ال . وباإلضررافة إىل ذلررك،حسرربما ينطبررق ISO 11621:1997وفقررا  للمعيررار الرردويل  املضررغوطة يو املسرريلة
 ماتة م  رهبرة يخررى منطويرة علرى خطرر ه ارل إضرايف، يو 8يف وعاء ضغط اام حيتو  سابقا  على ماتة ياالة م  الرهبة  2الرهبة 
  .6-1-2-6 على النحو املبخت يف واالختبار الالزمخت فحصيك  قد يبر  ال ما مل

 وعاء الضغط ويتأاد م  يم الوعاء مسموح ب  لنقل الغاز، فحصقبل امللء، جي  على املال  يم يقوم ب 4-1-6-1-5
حالة املوات الكيميائية حت  الضغط، املاتة الدافعة املزمع  قلاا، وم  ي   يستويف يحكام هرذا الالئحرة. وهغلرق الصرمامات بعرد  ويف
 املعدات. يو يتأاد مرسل البضاعة م  عدم حدوث ي  هسرب م  الصمامات اما  لء وهظل مغلقة يثناء النقل.امل
املرررلء واألحكرررام املبينرررة يف هوبيررر  التعبئرررة  و  سررر جيررر  مرررلء يوعيرررة الضرررغط وفقرررا  لقررريم ضرررغط التشرررغيل  4-1-6-1-6

إىل ضرغط معرخت يكفررل، يف حالرة حرردوث حتلرل الغرراز  الغررازات املناسر  ملراتة املررلء املعينرة. وجيرر  مرلء الغرازات التفاعليررة وخمراليط
جير  عردم مرلء حرزم األسرطوا ات إىل حرد يتجراوز ضرغط التشرغيلل  امرا  حتلال  اامال ، عدم جتاوز ضغط التشرغيل لوعراء الضرغط.

 األتىن أل  يسطوا ة م  يسطوا ات احلزمة.
واالختبار  فحصمع اشرتاطات التصميم والبناء وال فياا وسائل إغالقاا، متسقة مبا هكوم يوعية الضغط، 4-1-6-1-7
اسررتخدام عبرروات خاربيررة، جيرر  هررأمخت يوعيررة الضررغط بررداخلاا بشرركل وثيررق. ب اإليعرراز . وعنررد2-6يف الفصررل  هفاصرريلاا ةبينررامل

 ذلك يف هوبياات التعبئة التفصيلية. غ حيدت  ما مل ياثر بعبوة خاربية، يو وجيوز هغليف عبوة تاخلية
توم إطرررالق حمتويرررات الوعررراء،  عطررر هصرررمم الصرررمامات وهصرررنع ئيرررغ هكررروم قررراترة علرررى حتمرررل ي   4-1-6-1-8

 التالية: الطرائقإحدى  باهةباعقصد، وذلك  ع  غ يؤت  إىل إطالق حمتويات وعاء الضغط  عط وهكوم حممية م  ي  
 يغطية ملولبة؛  يو وضع الصمامات تاخل عنق وعاء الضغط ومحايتاا بسداتات )ي(

ثقرروب هنفرريس مسرراحتاا املقطعيررة اافيررة لتفريررغ الغرراز يف حالررة  فياررا يو محايررة الصررمامات بأغطيررة )ب(
 م  الصمامات؛  حدوث هسرب

 وقاية؛  يو يو محاية الصمامات بأطواق هقوية )ج(
 م مثال (؛ زَ احلُ ايو  قل يوعية الضغط يف هياال ) )ت(
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املبرخت يف  سرقوطللنقرل، قراترة علرى ابتيراز اختبرار ال ةدة َعرمُ يو  قل يوعية الضغط يف عبوة خاربية  )ه(
 .Iستوى يتاء جمموعة التعبئة مب 6-1-5-3

جي  استيفاء  ،يف حالة يوعية الضغط املزوتة بصمامات على النحو الوارت يف الفقرهخت )ب( و)ج( يعالا 
 .ISO 11117:2008 + Cor 1:2009املعيررار  يو ISO 11117:1998 رقررم، القياسرريتوحيررد لل ةالدوليرر املنظمررة اشرررتاطات إمررا معيررار

، القياسريتوحيرد الل ةالدولير املنظمرةعيرار مب يلف امللحقحالة الصمامات الي حتتو  على  ظام محاية، جي  استيفاء اشرتاطات  ويف
  .ISO 10297:2014 رقم، القياسي للتوحيد ةالدولي املنظمةعيار مب يلف امللحق أو ISO 10297:2006 رقم

  .ISO 16111:2008االشرتاطات املبيةنة يف املعيار  حالة منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية، هستوايف  

 الشروط التالية:ميك  إعاتة ملئاا  ال هنطبق على يوعية الضغط الي 4-1-6-1-9

 صررررينية يف لفافررررة منكمشررررة يو قفررررص خشرررريب يو يم هنقررررل يف عبرررروة خاربيررررة، يف صررررندوق مررررثال   )ي(
 ة يف لفافة مطاطة؛ صيني يو

 هلوب؛  يو لرت عند ملئاا بغاز مسي 1.25ويال هتجاوز سعتاا املائية  )ب(

 ؛ 3مل/م 200 هكاف  يو LC50 هتجاوز  سبة هرايزها القاهل ال ويال هستخدم للغازات السمية الي )ج(

 .بعد وضعاا يف اخلدمةويال يتم إصالحاا  )ت(

، وذلرك )القرةيرة( املردِّتةتور  ألوعية الضغط الي ميك  يم يعات ملؤهرا، خبرالف األوعيرة  فحصجي  إبراء  4-1-6-1-10
. وجير  يم مضرع صرمامات ، حسبما ينطبقP206 أو P205 يو P200وألحكام هوبي  التعبئة  6-1-2-6وفقا  لألحكام الوارتة يف 

. P203وهوبير  التعبئرة  3-6-1-2-6لألحكام الوارتة يف  ة وفقا  هنفيس الضغط لألوعية املدِّتة املغلقة لعمليات فحص واختبار توري
 اا الدور ، ولك  جيوز  قلاا بعد ا تااء املدة احملدتة هلا.فحصملئاا عندما حيخت موعد  وجي  عدم هعبئة يوعية الضغط يو

 4-2-2-6 يف الرردور  الرروارتة فحررصهررو حمرردت يف معرراي  ال ملررا وفقررا   إال ال يسررمح بررابراء إصررالحات 4-1-6-1-11
 واملتسررررررقة مررررررع معرررررراي  التصررررررميم والبنرررررراء املنطبقررررررة. وجيرررررر  عرررررردم إبررررررراء ي  مرررررر  اإلصررررررالحات التاليررررررة علررررررى يوعيررررررة الضررررررغط، 

 املغلقة: املدِّتة ما عدا غالف األوعية
 ي  عيوب يخرى في ؛ يو هصدةع اللحام )ي(

 هصدةع اجلدرام؛ )ب(
 .عا الق يو الغطاء العلو  يو اجلدارالعيوب األخرى يف موات  يو حاالت التسرب )ج(

 جي  عدم هقدمي يوعية الضغط للملء يف احلاالت التالية: 4-1-6-1-12

 على سالمة معدات هشغيلاا؛  يو إذا اا   معطوبة إىل تربة ميك  يم هؤثر على سالمتاا )ي(

 يتم فحصاا وفحص معدات هشغيلاا والتأاد م  يهنا صاحلة لالستخدام؛  مل يو إذا )ب(
 هك  الشااتة املطلوبة وعالمة إعاتة االختبار وعالمات امللء مقروءة بساولة وواضحة. مل يو إذا )ج(

 جي  عدم هقدمي يوعية الضغط املعبأة للنقل يف احلاالت التالية: 4-1-6-1-13
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 إذا اا   مسرِّبة؛  )ي(

 على سالمة معدات هشغيلاا؛  يو إىل تربة ميك  يم هؤثر على سالمتاا معطوبةيو إذا اا    )ب(

 يتم فحصاا وفحص معدات هشغيلاا والتأاد م  يهنا صاحلة لالستخدام؛  مل يو إذا )ج(

 هك  الشااتة املطلوبة وعالمة إعاتة االختبار وعالمات امللء مقروءة بساولة وواضحة. مل يو إذا )ت(
( والمواد الذاتية التفاعل 2-5بة األكاسيد الفوقية العضوية )الشعبتعبئة  أحكام خاصة تتعلق 4-1-7

 1-4المدرجة في الشعبة 
حالرة احتمرال  شروء  ويف يف حالة األااسيد الفوقية العضوية هكوم مجيع األوعية "مغلقة بطريقة  ابعرة". 4-1-7-0-1

 يسرب  خطررا ، لر  ضغط تاخلي بقدر اب  يف العبوة  تيجة لتطور غاز هردرجييا ، ميكر  هراير  وسريلة هنفريس إذا ارام إطرالق الغراز
جير  يف  اما  يفل  السائل عندما هكوم العبوة يف وضع ريسي، ال جي  حتديد تربة امللء. وجي  بناء وسيلة التنفيس ئيغ وإال

 هكرروم قرراترة علررى منررع تخررول الشرروائ  مر  خالهلررا. وجيرر  هصررميم العبرروة اخلاربيررة، يف حالررة وبوتهررا، ئيررغ يم وسريلة التنفرريس
 وسيلة التنفيس. وظيفة هعرقل ال
 (للسوائب )باستثناء العبوات الوسيطة استخدام العبوات 4-1-7-1
وهفررررري  1-6هسررررتويف عبرررروات األااسررررريد الفوقيررررة العضررررروية واملرررروات الذاهيرررررة التفاعررررل اشررررررتاطات الفصررررل  4-1-7-1-1

 . IIجمموعة التعبئة باشرتاطات االختبار الوارتة يف هذا الفصل خبصوص 
وهرردرج حترر   P520عبئررة األااسرريد الفوقيررة العضرروية واملرروات الذاهيررة التفاعررل يف هوبيرر  التعبئررة هرررت طرررق ه 4-1-7-1-2

والكميات احملدتة لكل طريقة هعبئة هي الكميات القصوى املسرموح لرا يف (. 8)ق ع  OP8 إىل( 1)ق ع  OP1اجملموعات م  
 ال طرت على حدة.

طرق التعبئة املناسبة لكل ياسريد فروقي عضرو   4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2هرت يف الفقرهخت  4-1-7-1-3
 وماتة ذاهية التفاعل على حدة م  بخت املوات املصنفة حاليا .

الرتايبررات اجلديرردة  يو املرروات الذاهيررة التفاعررل اجلديرردة يو باألااسرريد الفوقيررة العضرروية اجلديرردة يتعلررق فيمررا 4-1-7-1-4
 ة التفاعل املصنفة حاليا ، هتبع اإلبراءات التالية لتعيخت طريقة التعبئة املناسبة:املوات الذاهي يو م  األااسيد الفوقية العضوية
 :‘باء‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ باء‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ي(

يرة ستويف األاسيد الفوقي العضرو  )يو املراتة الذاهيشريطة يم  OP5هعخت هلذا املوات طريقة التعبئة  
)ب(( يف عبروة هسرمح لرا 2-3-3-2-4-2)ب( )يو 2-3-3-5-2التفاعل( معاي  الفقررة 

)يو املرراتة الذاهيررة التفاعررل( هلررذا  ميكرر  اسررتيفاء األاسرريد الفرروقي العضررو  مل وإذا .التعبئررة طريقررة
ي  يف إحرردى العبرروات املدربررة ) 5ق ع  هسررمح برر  طريقررة التعبئررة وررا يف عبرروة يصررغر إال املعرراي 

 األصغر؛ OP رقم للماتة طريقة التعبئة املقابلة للعختَّ هُ  فعندئذ  (، 4إىل ق ع  1لطرق التعبئة ق ع 
 :‘بيم‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو ‘بيم‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ب(
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املبرخت يف  سرقوطللنقرل، قراترة علرى ابتيراز اختبرار ال ةدة َعرمُ يو  قل يوعية الضغط يف عبوة خاربية  )ه(
 .Iستوى يتاء جمموعة التعبئة مب 6-1-5-3

جي  استيفاء  ،يف حالة يوعية الضغط املزوتة بصمامات على النحو الوارت يف الفقرهخت )ب( و)ج( يعالا 
 .ISO 11117:2008 + Cor 1:2009املعيررار  يو ISO 11117:1998 رقررم، القياسرريتوحيررد لل ةالدوليرر املنظمررة اشرررتاطات إمررا معيررار

، القياسريتوحيرد الل ةالدولير املنظمرةعيرار مب يلف امللحقحالة الصمامات الي حتتو  على  ظام محاية، جي  استيفاء اشرتاطات  ويف
  .ISO 10297:2014 رقم، القياسي للتوحيد ةالدولي املنظمةعيار مب يلف امللحق أو ISO 10297:2006 رقم

  .ISO 16111:2008االشرتاطات املبيةنة يف املعيار  حالة منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية، هستوايف  

 الشروط التالية:ميك  إعاتة ملئاا  ال هنطبق على يوعية الضغط الي 4-1-6-1-9

 صررررينية يف لفافررررة منكمشررررة يو قفررررص خشرررريب يو يم هنقررررل يف عبرررروة خاربيررررة، يف صررررندوق مررررثال   )ي(
 ة يف لفافة مطاطة؛ صيني يو

 هلوب؛  يو لرت عند ملئاا بغاز مسي 1.25ويال هتجاوز سعتاا املائية  )ب(

 ؛ 3مل/م 200 هكاف  يو LC50 هتجاوز  سبة هرايزها القاهل ال ويال هستخدم للغازات السمية الي )ج(

 .بعد وضعاا يف اخلدمةويال يتم إصالحاا  )ت(

، وذلرك )القرةيرة( املردِّتةتور  ألوعية الضغط الي ميك  يم يعات ملؤهرا، خبرالف األوعيرة  فحصجي  إبراء  4-1-6-1-10
. وجير  يم مضرع صرمامات ، حسبما ينطبقP206 أو P205 يو P200وألحكام هوبي  التعبئة  6-1-2-6وفقا  لألحكام الوارتة يف 

. P203وهوبير  التعبئرة  3-6-1-2-6لألحكام الوارتة يف  ة وفقا  هنفيس الضغط لألوعية املدِّتة املغلقة لعمليات فحص واختبار توري
 اا الدور ، ولك  جيوز  قلاا بعد ا تااء املدة احملدتة هلا.فحصملئاا عندما حيخت موعد  وجي  عدم هعبئة يوعية الضغط يو

 4-2-2-6 يف الرردور  الرروارتة فحررصهررو حمرردت يف معرراي  ال ملررا وفقررا   إال ال يسررمح بررابراء إصررالحات 4-1-6-1-11
 واملتسررررررقة مررررررع معرررررراي  التصررررررميم والبنرررررراء املنطبقررررررة. وجيرررررر  عرررررردم إبررررررراء ي  مرررررر  اإلصررررررالحات التاليررررررة علررررررى يوعيررررررة الضررررررغط، 

 املغلقة: املدِّتة ما عدا غالف األوعية
 ي  عيوب يخرى في ؛ يو هصدةع اللحام )ي(

 هصدةع اجلدرام؛ )ب(
 .عا الق يو الغطاء العلو  يو اجلدارالعيوب األخرى يف موات  يو حاالت التسرب )ج(

 جي  عدم هقدمي يوعية الضغط للملء يف احلاالت التالية: 4-1-6-1-12

 على سالمة معدات هشغيلاا؛  يو إذا اا   معطوبة إىل تربة ميك  يم هؤثر على سالمتاا )ي(

 يتم فحصاا وفحص معدات هشغيلاا والتأاد م  يهنا صاحلة لالستخدام؛  مل يو إذا )ب(
 هك  الشااتة املطلوبة وعالمة إعاتة االختبار وعالمات امللء مقروءة بساولة وواضحة. مل يو إذا )ج(

 جي  عدم هقدمي يوعية الضغط املعبأة للنقل يف احلاالت التالية: 4-1-6-1-13

117 

 إذا اا   مسرِّبة؛  )ي(

 على سالمة معدات هشغيلاا؛  يو إىل تربة ميك  يم هؤثر على سالمتاا معطوبةيو إذا اا    )ب(

 يتم فحصاا وفحص معدات هشغيلاا والتأاد م  يهنا صاحلة لالستخدام؛  مل يو إذا )ج(

 هك  الشااتة املطلوبة وعالمة إعاتة االختبار وعالمات امللء مقروءة بساولة وواضحة. مل يو إذا )ت(
( والمواد الذاتية التفاعل 2-5بة األكاسيد الفوقية العضوية )الشعبتعبئة  أحكام خاصة تتعلق 4-1-7

 1-4المدرجة في الشعبة 
حالرة احتمرال  شروء  ويف يف حالة األااسيد الفوقية العضوية هكوم مجيع األوعية "مغلقة بطريقة  ابعرة". 4-1-7-0-1

 يسرب  خطررا ، لر  ضغط تاخلي بقدر اب  يف العبوة  تيجة لتطور غاز هردرجييا ، ميكر  هراير  وسريلة هنفريس إذا ارام إطرالق الغراز
جير  يف  اما  يفل  السائل عندما هكوم العبوة يف وضع ريسي، ال جي  حتديد تربة امللء. وجي  بناء وسيلة التنفيس ئيغ وإال

 هكرروم قرراترة علررى منررع تخررول الشرروائ  مر  خالهلررا. وجيرر  هصررميم العبرروة اخلاربيررة، يف حالررة وبوتهررا، ئيررغ يم وسريلة التنفرريس
 وسيلة التنفيس. وظيفة هعرقل ال
 (للسوائب )باستثناء العبوات الوسيطة استخدام العبوات 4-1-7-1
وهفررررري  1-6هسررررتويف عبرررروات األااسررررريد الفوقيررررة العضررررروية واملرررروات الذاهيرررررة التفاعررررل اشررررررتاطات الفصررررل  4-1-7-1-1

 . IIجمموعة التعبئة باشرتاطات االختبار الوارتة يف هذا الفصل خبصوص 
وهرردرج حترر   P520عبئررة األااسرريد الفوقيررة العضرروية واملرروات الذاهيررة التفاعررل يف هوبيرر  التعبئررة هرررت طرررق ه 4-1-7-1-2

والكميات احملدتة لكل طريقة هعبئة هي الكميات القصوى املسرموح لرا يف (. 8)ق ع  OP8 إىل( 1)ق ع  OP1اجملموعات م  
 ال طرت على حدة.

طرق التعبئة املناسبة لكل ياسريد فروقي عضرو   4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2هرت يف الفقرهخت  4-1-7-1-3
 وماتة ذاهية التفاعل على حدة م  بخت املوات املصنفة حاليا .

الرتايبررات اجلديرردة  يو املرروات الذاهيررة التفاعررل اجلديرردة يو باألااسرريد الفوقيررة العضرروية اجلديرردة يتعلررق فيمررا 4-1-7-1-4
 ة التفاعل املصنفة حاليا ، هتبع اإلبراءات التالية لتعيخت طريقة التعبئة املناسبة:املوات الذاهي يو م  األااسيد الفوقية العضوية
 :‘باء‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ باء‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ي(

يرة ستويف األاسيد الفوقي العضرو  )يو املراتة الذاهيشريطة يم  OP5هعخت هلذا املوات طريقة التعبئة  
)ب(( يف عبروة هسرمح لرا 2-3-3-2-4-2)ب( )يو 2-3-3-5-2التفاعل( معاي  الفقررة 

)يو املرراتة الذاهيررة التفاعررل( هلررذا  ميكرر  اسررتيفاء األاسرريد الفرروقي العضررو  مل وإذا .التعبئررة طريقررة
ي  يف إحرردى العبرروات املدربررة ) 5ق ع  هسررمح برر  طريقررة التعبئررة وررا يف عبرروة يصررغر إال املعرراي 

 األصغر؛ OP رقم للماتة طريقة التعبئة املقابلة للعختَّ هُ  فعندئذ  (، 4إىل ق ع  1لطرق التعبئة ق ع 
 :‘بيم‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو ‘بيم‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ب(
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ويف األاسررريد الفررروقي العضرررو  )يو املررراتة سرررتي، شرررريطة يم OP6هعرررخت هلرررذا املررروات طريقرررة التعبئرررة  
)ج(( يف عبرررررروة 2-3-3-2-4-2)ج( )يو 2-3-3-5-2الذاهيررررررة التفاعررررررل( معرررررراي  الفقرررررررة 

ميكررر  اسرررتيفاء األاسررريد الفررروقي العضرررو  )يو املررراتة الذاهيررررة  مل هسرررمح لرررا طريقرررة التعبئرررة. وإذا
 للمرراتة عررختَّ هُ  فعندئررذ  ، OP6 عبئررةهسررمح برر  طريقررة الت وررا يف عبرروة يصررغر إال التفاعررل( هلررذا املعرراي 
 األصغر؛ OP رقمطريقة التعبئة املقابلة لل

 :‘تال‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ تال‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ج(
 املوات الذاهية التفاعل؛ يو هلذا النوع م  األااسيد الفوقية العضوية OP7هعخت طريقة التعبئة  

 :‘هاء‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ هاء‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ت(
 املوات الذاهية التفاعل؛ يو هلذا النوع م  األااسيد الفوقية العضوية OP8هعخت طريقة التعبئة  

 :‘واو‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ واو‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  ه()
 املوات الذاهية التفاعل. يو هلذا النوع م  األااسيد الفوقية العضوية OP8هعخت طريقة التعبئة  

 للسوائب الوسيطة اتيو ااستخدام الح 4-1-7-2
 IBC520هوبي  التعبئة الفوقية العضوية املصنفة حاليا  واملدربة على وب  التحديد يف  دجيوز  قل األااسي 4-1-7-2-1

هفري باشررتاطات االختبرار  امرا  ،5-6وهستويف احلاويات الوسيطة اشرتاطات الفصل  .هذاوفقا  لتوبي  التعبئة  اويات وسيطةيف ح
 .IIالوارتة يف هذا الفصل بشأم جمموعة التعبئة 

 اويرات وسريطةيف ح ‘واو‘جيوز  قل األااسيد الفوقية العضروية األخررى واملروات الذاهيرة التفاعرل مر  النروع  4-1-7-2-2
أم برهلك السلطة املختصة، بناء على  تائج االختبارات املناسبة،  قتنعبالشروط الي حتدتها السلطة املختصة يف بلد املنشأ عندما ه

 يلي: ملا رى االختبارات الضروريةذلك النقل ميك  يم جير  على  و مأموم. وهتضم  االختبارات الي جتُ 
املاتة الذاهية التفاعل( يستويف مبراتئ التصرنيف املبينرة يف إثبات يم األاسيد الفوقي العضو  )يو  )ي(

)و(، 2-3-3-2-4-2 ؛ )يو1-5-2)و(، مربرررررع اخلرررررروج )واو( يف الشررررركل 2-5-3-3-2
 على التوايل(؛ 1-4-2مربع اخلروج )واو( يف الشكل 

 إثبات هوافق مجيع املوات الي هتالمس عاتة مع املاتة يثناء النقل؛ )ب(
، اويرررة الوسررريطةبنقرررل املررراتة يف احل تختالطررروارئ املررررهبطتربرررة حررررارة ارة الضررربط و حرررر  ةحتديرررد تربررر )ج(

 م  تربة اال الل الذايت التسارع، حس  االقتضاء؛ تختاملشتقو 
 هعيخت وسائل مفيف الضغط والطوارئ عند االقتضاء؛ )ت(

 .إذا اام يلزم هطبيق ي  يحكام خاصة على  قل املاتة بطريقة مأمو ة ما هعيخت ه()

. ويشررتط ضرربط 4-3-2-4-2يشررتط يف حالرة املرروات الذاهيرة التفاعرل ضرربط تربرة احلررارة وفقررا  للفقررة  4-1-7-2-3
. وهرررت األحكررام املتعلقررة بضرربط تربررة احلرررارة يف 1-4-3-5-2تربررة احلرررارة يف حالررة األااسرريد الفوقيررة العضرروية وفقررا  للفقرررة 

  .1-3-5-1-7 الفقرة
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الي يتعخت يخذها يف االعتبار يف اال الل الذايت التسارع وا دالع احلرائق. ومنعرا  حلردوث  هتمثل الطوارئ 4-1-7-2-4
 ئيررغ متكةرر  مرر  املعد يررة املغلةفررة بغررالف معرردين هررام، جيرر  هصررميم وسررائل اإلغاثررة الطارئررة متررزق ا فجررار  يف احلاويررات الوسرريطة

هقرل عر  سراعة مر  ا ردالع احلريرق  ال يثنراء فررتة زمنيرة يو الرذايت التسرارع هنفيس مجيع  واهج التحلرل واألخبررة النامجرة يثنراء اال رالل
  .8-13-1-2-4التام حمسوبة باملعاتلة الوارتة يف 

، الواردة تحت رقمي 2-6)الشعبة  من الفئة "ألف" أحكام خاصة تتعلق بتعبئة المواد المعدية 4-1-8
 (2900و 2814األمم المتحدة 

 املعديررررة التأارررد مرررر  يم الطرررروت يعرررردت ئيرررغ هصررررل إىل مقصررردها يف حالررررة بيرررردةعلرررى مرسررررلي املررروات  4-1-8-1
 احليوام يثناء النقل. يو هشكل خطرا  على اإل سام وال

 واألحكررررررام العامررررررة املتعلقررررررة بالتعبئررررررة الرررررروارتة يف الفقرررررررات  1-2-1هنطبررررررق التعرررررراريف الرررررروارتة يف  4-1-8-2
علرى طرروت املروات املعديرة. غر  ي ر   12-1-1-4إىل  10-1-1-4باسرتثناء الفقررات مر   14-1-1-4إىل  1-1-1-4م  

 جي  هعبئة السوائل يف عبوات هتميز مبقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذ  ميك  يم ينشأ يف ظروف النقل العاتية.
 املعردة للنقرل وعنردما هكروم املروات املعديرة هوضع قائمة ببنوت احملتويات بخت العبوة الثا وية والعبوة اخلاربية. 4-1-8-3

 suspected category A infectious" هكروم العبرارةو ، "يلرف"غر  معروفرة، ولكر  يشرك يف يهنرا هسرتويف معراي  إترابارا يف الفئرة 

substance بعد االسم الرمسي على مسرتند  هالليخت " ظاهرة بوضوح ضم  قوسخت‘يلف‘" "ماتة معدية يشك يف ا تمائاا إىل الفئة
 الشح  يف تاخل العبوة اخلاربية.

ي   زالرةإلهعقيمارا  يو إرساهلا إىل ي  مكرام آخرر، جير  هطا هرا يو قبل إعاتة العبوة الفارغة إىل املرسل 4-1-8-4
 ماتة معدية.على عالمة هش  إىل يهنا اا   حتتو   يو بطاقة طمس ي  يو خطر، وجي  سح 

باالختالفات التالية يف األوعية األولية املوضوعة يف عبوة ثا وية، شريطة احلفاظ على مستوى يتاء  يسمح 4-1-8-5
 خر للطرت الكامل:آواثل، بدوم ابراء اختبار 

األصررغر حجمرررا  يو جيرروز اسررتخدام األوعيرررة األوليررة ذات احلجررم املماثرررل لألوعيررة األوليررة املختررردة )ي(
 مناا شريطة يم:

ألوعيرة األوليرة ذات هصرميم واثرل للوعراء األوىل املخترد )علرى سربيل املثرال، هكوم هذا ا '1'
 الشكل: مستدير، مستطيل، إت(؛

مرراتة بنرراء الوعرراء األوىل )زبرراج، مرروات بالسررتيكية، معرردم، إت( مقاومررة للصرردم  هرروفِّريم  '2'
 مناا.مقاومة ياد  يو واثلة ملقاومة الوعاء األوىل املختد يصال   التنضيدوقوى 

يصرررغر وهكررروم وسرررائل اإلغرررالق ذات  يو هكررروم األوعيرررة األوليرررة مرررزوتة برررنفس الفتحرررات '3'
 هصميم واثل )على سبيل املثال، غطاء ملول ، غطاء عازل، إت(؛

 ؛م  حتر  هام ألوعية األوليةاهستخدم موات هوسيد إضافية اافية مللء الفراغات ومنع  '4'
 يف الطرت املختد. املعتمد التوبي العبوة الثا وية  فس  تاخل  األوعية األولية هوبة  '5'
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ويف األاسررريد الفررروقي العضرررو  )يو املررراتة سرررتي، شرررريطة يم OP6هعرررخت هلرررذا املررروات طريقرررة التعبئرررة  
)ج(( يف عبرررررروة 2-3-3-2-4-2)ج( )يو 2-3-3-5-2الذاهيررررررة التفاعررررررل( معرررررراي  الفقرررررررة 

ميكررر  اسرررتيفاء األاسررريد الفررروقي العضرررو  )يو املررراتة الذاهيررررة  مل هسرررمح لرررا طريقرررة التعبئرررة. وإذا
 للمرراتة عررختَّ هُ  فعندئررذ  ، OP6 عبئررةهسررمح برر  طريقررة الت وررا يف عبرروة يصررغر إال التفاعررل( هلررذا املعرراي 
 األصغر؛ OP رقمطريقة التعبئة املقابلة لل

 :‘تال‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ تال‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ج(
 املوات الذاهية التفاعل؛ يو هلذا النوع م  األااسيد الفوقية العضوية OP7هعخت طريقة التعبئة  

 :‘هاء‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ هاء‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  )ت(
 املوات الذاهية التفاعل؛ يو هلذا النوع م  األااسيد الفوقية العضوية OP8هعخت طريقة التعبئة  

 :‘واو‘املوات الذاهية التفاعل م  النوع  يو‘ واو‘األااسيد الفوقية العضوية م  النوع  ه()
 املوات الذاهية التفاعل. يو هلذا النوع م  األااسيد الفوقية العضوية OP8هعخت طريقة التعبئة  

 للسوائب الوسيطة اتيو ااستخدام الح 4-1-7-2
 IBC520هوبي  التعبئة الفوقية العضوية املصنفة حاليا  واملدربة على وب  التحديد يف  دجيوز  قل األااسي 4-1-7-2-1

هفري باشررتاطات االختبرار  امرا  ،5-6وهستويف احلاويات الوسيطة اشرتاطات الفصل  .هذاوفقا  لتوبي  التعبئة  اويات وسيطةيف ح
 .IIالوارتة يف هذا الفصل بشأم جمموعة التعبئة 

 اويرات وسريطةيف ح ‘واو‘جيوز  قل األااسيد الفوقية العضروية األخررى واملروات الذاهيرة التفاعرل مر  النروع  4-1-7-2-2
أم برهلك السلطة املختصة، بناء على  تائج االختبارات املناسبة،  قتنعبالشروط الي حتدتها السلطة املختصة يف بلد املنشأ عندما ه

 يلي: ملا رى االختبارات الضروريةذلك النقل ميك  يم جير  على  و مأموم. وهتضم  االختبارات الي جتُ 
املاتة الذاهية التفاعل( يستويف مبراتئ التصرنيف املبينرة يف إثبات يم األاسيد الفوقي العضو  )يو  )ي(

)و(، 2-3-3-2-4-2 ؛ )يو1-5-2)و(، مربرررررع اخلرررررروج )واو( يف الشررررركل 2-5-3-3-2
 على التوايل(؛ 1-4-2مربع اخلروج )واو( يف الشكل 

 إثبات هوافق مجيع املوات الي هتالمس عاتة مع املاتة يثناء النقل؛ )ب(
، اويرررة الوسررريطةبنقرررل املررراتة يف احل تختالطررروارئ املررررهبطتربرررة حررررارة ارة الضررربط و حرررر  ةحتديرررد تربررر )ج(

 م  تربة اال الل الذايت التسارع، حس  االقتضاء؛ تختاملشتقو 
 هعيخت وسائل مفيف الضغط والطوارئ عند االقتضاء؛ )ت(

 .إذا اام يلزم هطبيق ي  يحكام خاصة على  قل املاتة بطريقة مأمو ة ما هعيخت ه()

. ويشررتط ضرربط 4-3-2-4-2يشررتط يف حالرة املرروات الذاهيرة التفاعرل ضرربط تربرة احلررارة وفقررا  للفقررة  4-1-7-2-3
. وهرررت األحكررام املتعلقررة بضرربط تربررة احلرررارة يف 1-4-3-5-2تربررة احلرررارة يف حالررة األااسرريد الفوقيررة العضرروية وفقررا  للفقرررة 

  .1-3-5-1-7 الفقرة
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الي يتعخت يخذها يف االعتبار يف اال الل الذايت التسارع وا دالع احلرائق. ومنعرا  حلردوث  هتمثل الطوارئ 4-1-7-2-4
 ئيررغ متكةرر  مرر  املعد يررة املغلةفررة بغررالف معرردين هررام، جيرر  هصررميم وسررائل اإلغاثررة الطارئررة متررزق ا فجررار  يف احلاويررات الوسرريطة

هقرل عر  سراعة مر  ا ردالع احلريرق  ال يثنراء فررتة زمنيرة يو الرذايت التسرارع هنفيس مجيع  واهج التحلرل واألخبررة النامجرة يثنراء اال رالل
  .8-13-1-2-4التام حمسوبة باملعاتلة الوارتة يف 

، الواردة تحت رقمي 2-6)الشعبة  من الفئة "ألف" أحكام خاصة تتعلق بتعبئة المواد المعدية 4-1-8
 (2900و 2814األمم المتحدة 

 املعديررررة التأارررد مرررر  يم الطرررروت يعرررردت ئيرررغ هصررررل إىل مقصررردها يف حالررررة بيرررردةعلرررى مرسررررلي املررروات  4-1-8-1
 احليوام يثناء النقل. يو هشكل خطرا  على اإل سام وال

 واألحكررررررام العامررررررة املتعلقررررررة بالتعبئررررررة الرررررروارتة يف الفقرررررررات  1-2-1هنطبررررررق التعرررررراريف الرررررروارتة يف  4-1-8-2
علرى طرروت املروات املعديرة. غر  ي ر   12-1-1-4إىل  10-1-1-4باسرتثناء الفقررات مر   14-1-1-4إىل  1-1-1-4م  

 جي  هعبئة السوائل يف عبوات هتميز مبقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذ  ميك  يم ينشأ يف ظروف النقل العاتية.
 املعردة للنقرل وعنردما هكروم املروات املعديرة هوضع قائمة ببنوت احملتويات بخت العبوة الثا وية والعبوة اخلاربية. 4-1-8-3

 suspected category A infectious" هكروم العبرارةو ، "يلرف"غر  معروفرة، ولكر  يشرك يف يهنرا هسرتويف معراي  إترابارا يف الفئرة 

substance بعد االسم الرمسي على مسرتند  هالليخت " ظاهرة بوضوح ضم  قوسخت‘يلف‘" "ماتة معدية يشك يف ا تمائاا إىل الفئة
 الشح  يف تاخل العبوة اخلاربية.

ي   زالرةإلهعقيمارا  يو إرساهلا إىل ي  مكرام آخرر، جير  هطا هرا يو قبل إعاتة العبوة الفارغة إىل املرسل 4-1-8-4
 ماتة معدية.على عالمة هش  إىل يهنا اا   حتتو   يو بطاقة طمس ي  يو خطر، وجي  سح 

باالختالفات التالية يف األوعية األولية املوضوعة يف عبوة ثا وية، شريطة احلفاظ على مستوى يتاء  يسمح 4-1-8-5
 خر للطرت الكامل:آواثل، بدوم ابراء اختبار 

األصررغر حجمرررا  يو جيرروز اسررتخدام األوعيرررة األوليررة ذات احلجررم املماثرررل لألوعيررة األوليررة املختررردة )ي(
 مناا شريطة يم:

ألوعيرة األوليرة ذات هصرميم واثرل للوعراء األوىل املخترد )علرى سربيل املثرال، هكوم هذا ا '1'
 الشكل: مستدير، مستطيل، إت(؛

مرراتة بنرراء الوعرراء األوىل )زبرراج، مرروات بالسررتيكية، معرردم، إت( مقاومررة للصرردم  هرروفِّريم  '2'
 مناا.مقاومة ياد  يو واثلة ملقاومة الوعاء األوىل املختد يصال   التنضيدوقوى 

يصرررغر وهكررروم وسرررائل اإلغرررالق ذات  يو هكررروم األوعيرررة األوليرررة مرررزوتة برررنفس الفتحرررات '3'
 هصميم واثل )على سبيل املثال، غطاء ملول ، غطاء عازل، إت(؛

 ؛م  حتر  هام ألوعية األوليةاهستخدم موات هوسيد إضافية اافية مللء الفراغات ومنع  '4'
 يف الطرت املختد. املعتمد التوبي العبوة الثا وية  فس  تاخل  األوعية األولية هوبة  '5'
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املبينرررة  هلرررا األوعيرررة مررر  األ رررواع البديلرررة يو يقرررل األوعيرررة األوليرررة املختررردة،يم ُهسرررتخَدم بعررردت جيررروز  )ب(
مر   لعبروات األوليرةا)ي( يعالا، شريطة إضافة موات هوسريد اافيرة ملرلء الفررا  )الفراغرات( ومنرع  يف

 .حتر  هام
 7مواد الرتبة أحكام خاصة تتعلق بتعبئة  4-1-9
 عموميات 4-1-9-1
هتجرراوز اميررة املرراتة املشررعة يف ي   وال .4-6اشرررتاطات الفصررل  هرراوطروت ااملرروات املشررعة وعبواهترر هسررتويف 4-1-9-1-1

واحلكرررم اخلررراص  6-4-2-7-2و 5-4-2-7-2و 4-4-2-7-2و 1-4-2-7-2و 2-2-7-2طرررت احلررردوت املبينرررة يف 
SP336  3-9-1-4و 3-3م  الفصل.  

 الي هغطياا هذا الالئحة لنقل املوات املشعة هي: الطروتوي واع  
 (؛ 5-1-5-1طرت مستث  )ا ظر  )ي(

 (؛ IP-1)طرت م  النوع  1صناعي م  النوع  طرت )ب(
 (؛IP-2)طرت م  النوع  2طرت صناعي م  النوع  )ج(
 (؛ IP-3)طرت م  النوع  3طرت صناعي م  النوع  )ت(

 ؛Aالنوع  م طرت  ه()
 ؛B(U)طرت م  النوع  )و(
 ؛B(M)طرت م  النوع  )ز(

 .Cطرت م  النوع  )ح(
 ساتس فلوريد اليورا يوم الشرتاطات إضافية. يو ومضع الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية

يتجرراوز  وال عمليررا ، بقى التلرروث غرر  الثابرر  علررى األسررطح اخلاربيررة أل  طرررت عنررد يتىن حررد وكرر سررتيُ  4-1-9-1-2
 :العاتيةاحلدوت التالية يف ظروف النقل 

 ؛م  بواعغ بيتا وغاما وبواعغ يلفا املنخفضة السمية 2بكريل/سم 4 )ي(
 بالنسبة جلميع بواعغ يلفا األخرى. 2بكريل/سم 0.4 )ب(

 م  ي  بزء م  السطح. 2سم 300يف ي  مساحة هبلغ  ااوهنطبق هذا احلدوت عند يخذ متوسط
يقلرل مر  يمرام الطررت ي   وال السرتخدام املراتة املشرعة.يلرزم  مرا خرالفعلى يية سلعة  طرتي  ال حيتوى  4-1-9-1-3

 .هفاعل بخت هذا املوات والطرت يف ظروف النقل الي هنطبق على التصميم
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اربيرررة يتجررراوز مسرررتوى التلررروث غررر  الثابررر  علرررى السرررطوح اخل ال ،5-5-8-1-7ورت يف  مرررا باسرررتثناء 4-1-9-1-4
احلردوت املبينرة  ووسرائل النقرل الوسريطة، ،للسروائ  احلاويرات الوسريطةو  ،والداخلية للعبوات اجملمعة، وحاويات الشح ، والصرااريج

  .2-1-9-1-4يف 
هصررميم الطررروت. وإذا اا رر   يف هراعررى هررذا اخلررواص ذات خررواص خطرررة يخرررى،املرراتة املشررعة  اا رر إذا   4-1-9-1-5

 اويرات وسريطةح يو عبروات هستوب  موافقرة السرلطة املختصرة، هُنقرل يف ال ة على خطر إضايف معبأة يف طروتاملوات املشعة املنطوي
، واالشرررتاطات ما يالئررم، حسررب6متامررا  اشرررتاطات الفصررول ذات الصررلة مرر  اجلررزء  ةسررتوفيم حاويررات مرروات سررائبة يو صررااريج يو

 .اإلضايفبذلك اخلطر  يتعلق فيما 3-4 يو 2-4 يو 1-4املنطبقة الوارتة يف الفصل 
يهنرررا صرررنع  وفرررق مواصرررفات  لنقرررل املررراتة املشرررعة، جيررر  التأارررد مررر قبرررل اسرررتخدام العبررروة للمررررة األوىل  4-1-9-1-6

جيرر  اسررتيفاء االشرررتاطات  امررا  التصررميم لضررمام االمتثررال لألحكررام ذات الصررلة يف هررذا الالئحررة وأل  شررااتة موافقررة منطبقررة.
 ضاء:االقت التالية، عند

 يلررزم ايلوباسرركال )ضررغط مررا ومرت (،  35االحتررواء يتجرراوز  ملنظومررةإذا اررام الضررغط التصررميمي  )ي(
 هلرركسررتويف اشرررتاطات التصررميم املعتمرردة بشررأم قرردرة هاحتررواء اررل عبرروة  منظومررةالتأاررد مرر  يم 

 حت  ذلك الضغط؛ اعلى االحتفاظ بسالمتا املنظومة
حتترو  علرى  والعبروات الري Cو B(M)و B(U)اطرت م  النوع لالستخدام   يف حالة العبوات املعدة )ب(

خصرررائص ا تقرررال  ،، وحيثمرررا يلرررزماواحتوائاررر اامررروات ا شرررطارية، يلرررزم التأارررد مررر  يم افررراءة هررردريع
 احملدتة يف التصميم املعتمد؛ يو ، هقع يف  طاق احلدوت املنطبقةالحتباسا منظومةاحلرارة وافاءة 

الحتواء موات ا شطارية، جي  التأارد مر  يم فعاليرة خرواص يمرام احلربيرة يف حالة العبوات املعدة  )ج(
فيارا علرى املنصوص علياا للتصميم، وعلى األخص، عندما هوضرع  يو هقع ضم  احلدوت املنطبقة

 ىر ، جُتررررر1-11-4-6ة يف نرررررالشررررررتاطات املبيا اسرررررتيفاءمسررررروم  يوهرو يرررررة بغرررررر   وبررررر  التحديرررررد
 وم  هوزيعاا.وم سمللتأاد م  وبوت هذا الت مرابعا

 يلي: ما حيتو  على ال قبل ال شح  أل  طرت، يلزم التأاد م  يم الطرت 4-1-9-1-7

 ع  هلك احملدتة لتصميم الطرت؛خمتلفة  ويدات مشعة  )ي(
الكيميائيرررة خمتلفرررة عررر  هلرررك احملررردتة لتصرررميم  يو حالتارررا الفيزيائيرررة يو يكررروم شررركلاا حمتويرراتيو  )ب(

 الطرت.
يلرزم التأارد مر  اسرتيفاء مجيرع االشررتاطات املبينرة يف األحكرام ذات الصرلة يف قبل ال شح  أل  طررت،  4-1-9-1-8

 جي  استيفاء االشرتاطات التالية، عند االقتضاء: اما  شااتات املوافقة املنطبقة. ويف هذا الالئحة
 يُبطرررل يو قرررد  زعررر  2-2-4-6هسرررتويف اشررررتاطات  ال الرفرررع الررري مررررابطيلرررزم التأارررد مررر  يم  )ي(

 ؛ 3-2-4-6 هو وارت يف ملا استخداماا لرفع الطرت وفقا   إمكام
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املبينرررة  هلرررا األوعيرررة مررر  األ رررواع البديلرررة يو يقرررل األوعيرررة األوليرررة املختررردة،يم ُهسرررتخَدم بعررردت جيررروز  )ب(
مر   لعبروات األوليرةا)ي( يعالا، شريطة إضافة موات هوسريد اافيرة ملرلء الفررا  )الفراغرات( ومنرع  يف

 .حتر  هام
 7مواد الرتبة أحكام خاصة تتعلق بتعبئة  4-1-9
 عموميات 4-1-9-1
هتجرراوز اميررة املرراتة املشررعة يف ي   وال .4-6اشرررتاطات الفصررل  هرراوطروت ااملرروات املشررعة وعبواهترر هسررتويف 4-1-9-1-1

واحلكرررم اخلررراص  6-4-2-7-2و 5-4-2-7-2و 4-4-2-7-2و 1-4-2-7-2و 2-2-7-2طرررت احلررردوت املبينرررة يف 
SP336  3-9-1-4و 3-3م  الفصل.  

 الي هغطياا هذا الالئحة لنقل املوات املشعة هي: الطروتوي واع  
 (؛ 5-1-5-1طرت مستث  )ا ظر  )ي(

 (؛ IP-1)طرت م  النوع  1صناعي م  النوع  طرت )ب(
 (؛IP-2)طرت م  النوع  2طرت صناعي م  النوع  )ج(
 (؛ IP-3)طرت م  النوع  3طرت صناعي م  النوع  )ت(

 ؛Aالنوع  م طرت  ه()
 ؛B(U)طرت م  النوع  )و(
 ؛B(M)طرت م  النوع  )ز(

 .Cطرت م  النوع  )ح(
 ساتس فلوريد اليورا يوم الشرتاطات إضافية. يو ومضع الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية

يتجرراوز  وال عمليررا ، بقى التلرروث غرر  الثابرر  علررى األسررطح اخلاربيررة أل  طرررت عنررد يتىن حررد وكرر سررتيُ  4-1-9-1-2
 :العاتيةاحلدوت التالية يف ظروف النقل 

 ؛م  بواعغ بيتا وغاما وبواعغ يلفا املنخفضة السمية 2بكريل/سم 4 )ي(
 بالنسبة جلميع بواعغ يلفا األخرى. 2بكريل/سم 0.4 )ب(

 م  ي  بزء م  السطح. 2سم 300يف ي  مساحة هبلغ  ااوهنطبق هذا احلدوت عند يخذ متوسط
يقلرل مر  يمرام الطررت ي   وال السرتخدام املراتة املشرعة.يلرزم  مرا خرالفعلى يية سلعة  طرتي  ال حيتوى  4-1-9-1-3

 .هفاعل بخت هذا املوات والطرت يف ظروف النقل الي هنطبق على التصميم
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اربيرررة يتجررراوز مسرررتوى التلررروث غررر  الثابررر  علرررى السرررطوح اخل ال ،5-5-8-1-7ورت يف  مرررا باسرررتثناء 4-1-9-1-4
احلردوت املبينرة  ووسرائل النقرل الوسريطة، ،للسروائ  احلاويرات الوسريطةو  ،والداخلية للعبوات اجملمعة، وحاويات الشح ، والصرااريج

  .2-1-9-1-4يف 
هصررميم الطررروت. وإذا اا رر   يف هراعررى هررذا اخلررواص ذات خررواص خطرررة يخرررى،املرراتة املشررعة  اا رر إذا   4-1-9-1-5

 اويرات وسريطةح يو عبروات هستوب  موافقرة السرلطة املختصرة، هُنقرل يف ال ة على خطر إضايف معبأة يف طروتاملوات املشعة املنطوي
، واالشرررتاطات ما يالئررم، حسررب6متامررا  اشرررتاطات الفصررول ذات الصررلة مرر  اجلررزء  ةسررتوفيم حاويررات مرروات سررائبة يو صررااريج يو

 .اإلضايفبذلك اخلطر  يتعلق فيما 3-4 يو 2-4 يو 1-4املنطبقة الوارتة يف الفصل 
يهنرررا صرررنع  وفرررق مواصرررفات  لنقرررل املررراتة املشرررعة، جيررر  التأارررد مررر قبرررل اسرررتخدام العبررروة للمررررة األوىل  4-1-9-1-6

جيرر  اسررتيفاء االشرررتاطات  امررا  التصررميم لضررمام االمتثررال لألحكررام ذات الصررلة يف هررذا الالئحررة وأل  شررااتة موافقررة منطبقررة.
 ضاء:االقت التالية، عند

 يلررزم ايلوباسرركال )ضررغط مررا ومرت (،  35االحتررواء يتجرراوز  ملنظومررةإذا اررام الضررغط التصررميمي  )ي(
 هلرركسررتويف اشرررتاطات التصررميم املعتمرردة بشررأم قرردرة هاحتررواء اررل عبرروة  منظومررةالتأاررد مرر  يم 

 حت  ذلك الضغط؛ اعلى االحتفاظ بسالمتا املنظومة
حتترو  علرى  والعبروات الري Cو B(M)و B(U)اطرت م  النوع لالستخدام   يف حالة العبوات املعدة )ب(

خصرررائص ا تقرررال  ،، وحيثمرررا يلرررزماواحتوائاررر اامررروات ا شرررطارية، يلرررزم التأارررد مررر  يم افررراءة هررردريع
 احملدتة يف التصميم املعتمد؛ يو ، هقع يف  طاق احلدوت املنطبقةالحتباسا منظومةاحلرارة وافاءة 

الحتواء موات ا شطارية، جي  التأارد مر  يم فعاليرة خرواص يمرام احلربيرة يف حالة العبوات املعدة  )ج(
فيارا علرى املنصوص علياا للتصميم، وعلى األخص، عندما هوضرع  يو هقع ضم  احلدوت املنطبقة

 ىر ، جُتررررر1-11-4-6ة يف نرررررالشررررررتاطات املبيا اسرررررتيفاءمسررررروم  يوهرو يرررررة بغرررررر   وبررررر  التحديرررررد
 وم  هوزيعاا.وم سمللتأاد م  وبوت هذا الت مرابعا

 يلي: ما حيتو  على ال قبل ال شح  أل  طرت، يلزم التأاد م  يم الطرت 4-1-9-1-7

 ع  هلك احملدتة لتصميم الطرت؛خمتلفة  ويدات مشعة  )ي(
الكيميائيرررة خمتلفرررة عررر  هلرررك احملررردتة لتصرررميم  يو حالتارررا الفيزيائيرررة يو يكررروم شررركلاا حمتويرراتيو  )ب(

 الطرت.
يلرزم التأارد مر  اسرتيفاء مجيرع االشررتاطات املبينرة يف األحكرام ذات الصرلة يف قبل ال شح  أل  طررت،  4-1-9-1-8

 جي  استيفاء االشرتاطات التالية، عند االقتضاء: اما  شااتات املوافقة املنطبقة. ويف هذا الالئحة
 يُبطرررل يو قرررد  زعررر  2-2-4-6هسرررتويف اشررررتاطات  ال الرفرررع الررري مررررابطيلرررزم التأارررد مررر  يم  )ي(

 ؛ 3-2-4-6 هو وارت يف ملا استخداماا لرفع الطرت وفقا   إمكام

- 121 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



122 

إىل يم يرررتم االقررررتاب مررر  ظرررروف االهرررزام بدربرررة   Cو B(M)و B(U)حيتجرررز ي  طررررت مررر  األ رررواع  )ب(
يررتم احلصررول علررى موافقررة  مررا مل الضررغط،تربررة اسررتيفاء اشرررتاطات تربررة احلرررارة و  تأايررداافيررة ل
 م  هذا االشرتاطات؛ على االستثناء يحاتية

، يلزم التأاد ع  طريق الفحص و/يو االختبارات Cو B(M)و B(U)األ واع يف حالة ي  طرت م   (ج)
املناسرررربة مرررر  يم مجيررررع وسررررائل اإلغررررالق والصررررمامات وغ هررررا مرررر  الفتحررررات املايَّررررأة يف منظومررررة 

يمة، وخمتومرة حيثمرا يلرزم االحتواء، الي ميك  يم هتسرب مناا احملتويات املشعة، مغلقة بطريقة سرل
  ؛3-10-4-6و 8-8-4-6بطريقة مت لا التأاد م  استيفاء اشرتاطات 

 يف حالة الطرروت الري حتترو  علرى مروات ا شرطارية، جيررى، حيثمرا ينطبرق علرى ذلرك، القيراس املبرخت  )ت(
 )ب( واالختبررررررارات الالزمررررررة إلثبررررررات إغررررررالق اررررررل طرررررررت علررررررى النحررررررو املبررررررخت 5-11-4-6يف 
 ؛ 8-11-4-6 يف

 سرخة مر  ي  هعليمرات هتعلرق براإلغالق السرليم للطررت وييرة هتيئرة للشرح  قبرل ييضا  هكوم لدى املرسل  4-1-9-1-9
 إرسال ي  شحنة مبوب   صوص الشااتات.

عبرروة  يو يتجرراوز مؤشررر النقررل أل  طرررت ال الشررحنات املرَسررلة الرري مضررع لالسررتعمال احلصررر ،باسررتثناء  4-1-9-1-10
  .50عبوة جممعة القيمة  يو يتجاوز مؤشر يمام احلالة احلربية أل  طرت وال ،10قيمة جممعة ال

الطررق الديرة  يو ديرةاحلدي كصرر  بالسركحمبوب  استخدام  نقولةالعبوات اجملمعة امل يو باستثناء الطروت 4-1-9-1-11
الشرروط احملردتة يف بطريق اجلرو ب يو  بالسف خاص هرهي صر  و حمبوب  استخدام  يو )ي(،2-1-3-2-7الشروط احملدتة يف ب

 على ي  سطح خاربي للطرت يقصى مستوى إشعاع عند ي   قطةيتجاوز  ال على التوايل، 3-3-3-2-7 يو 7-2-3-2-1
 ملي سيفرت/ساعة.  2العبوة اجملمعة  يو
هنقرررل  لعبررروة جممعرررة يو يقصرررى مسرررتوى إشرررعاع عنرررد ي   قطرررة علرررى ي  سرررطح خررراربي لطررررت يتجررراوزال  4-1-9-1-12

 ملي سيفرت/ساعة.  10مبوب  استخدام حصر  
 اشتراطات وضوابط نقل المواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح 4-1-9-2
اجلسررم امللرروث السررطح املوبرروتة يف الطرررت الصررناعي مرر   يو هقيررد اميررة املرراتة املنخفضررة النشرراط النرروعي 4-1-9-2-1

جمموعرررة  يو اجلسرررم يو (،IP-3) 3الطررررت الصرررناعي مرر  النررروع  يو (IP-2) 2الطررررت الصرررناعي مرر  النررروع  يو (،IP-1)النررروع  1النرروع 
 اجلسررم يو م مرر  املرراتة غرر  املدرعررة 3يتجرراوز مسررتوى اإلشررعاع اخلرراربي علررى مسررافة  ال األبسررام، ييامررا يكرروم مناسرربا ، ئيررغ

 ملي سيفرت/ساعة. 10جمموعة األبسام غ  املدرعة  يو
 اجلسررررم امللرررروث السررررطح، الررررذ  يكرررروم مرررراتة ا شررررطارية يو املرررراتة املنخفضررررة النشرررراط النرررروعي حالررررةيف  4-1-9-2-2
 1-4-8-1-7الروارتة يف املنطبقرة االشرتاطات هستوا  ،5-3-2-7-2ليس  مستثناة مبوب   ماتة ا شطاريةعلى  حيتو  يو
  .2-4-8-1-7و
حيتو   يو جلسم امللوث السطح، الذ  يكوم ماتة ا شطاريةا يو املاتة املنخفضة النشاط النوعي حالةيف  4-1-9-2-3

  .1-11-4-6الوارتة يف املنطبقة االشرتاطات هستوا على ماتة ا شطارية، 
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بردوم  SCO-Iو LSA-Iجيوز  قل املوات املنخفضة النشاط النوعي واألبسام امللوثة السطح م  اجملموعتخت  4-1-9-2-4
 الشروط التالية:ولك  مبوب  هعبئة 

 ، ويردات مشرعة موبروتة يف الطبيعرةعلرى  إال حتترو  ال اخلامرات الري عردا ،مجيع املوات غ  املعبأة )ي(
 هنقل بطريقة هكفل عدم هسرب احملتويات املشعة يف ظروف النقل العاتية م  وسيلة النقرل وئيرغ

 حيدث ي  فقد يف التدريع؛ ال
 SCO-Iمروات اجملموعرة  فقرطعنردما هنقرل  الإ هكوم ييرة وسريلة  قرل خاضرعة لالسرتخدام احلصرر ، )ب(

علرى عشررة يمثرال  ميك  الوصول إليارا ال يو الي ميك يزيد التلوث املوبوت على يسطحاا  ال الي
 ؛2-1-7-2 املستوى املنطبق املبخت يف

 الريالي يشك يف وبروت هلروث غر  ثابر  علرى يسرطحاا  SCO-Iألبسام م  اجملموعة ا يف حالة )ج(
، هتخرررذ هرررداب  ‘1‘ي()2-3-2-7-2يف يارررد مرر  القررريم املبينررة  ، بقيمرررةوصرررول إليارراميكرر  ال ال

 ؛لضمام عدم ا طالق املاتة املشعة تاخل وسيلة النقل
 .)ه(5-3-2-7-2اال شطارية غ  املعبأة االشرتاطات الوارتة يف  املواتهستويف  )ت(

 وفقرررررررا   - "SCO" - واألبسرررررررام امللوثرررررررة السرررررررطح -"LSA"-هعبرررررررأ املررررررروات املنخفضرررررررة النشررررررراط النررررررروعي  4-1-9-2-5
  .4-2-9-1-4ينص على خالف ذلك يف  ما مل ،5-2-9-1-4للجدول 
 اشتراطات الطرود الصناعية للمواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح 5-2-9-1-4الجدول 

 نوع الطرد الصناعي 
 االستخدام الحصريليست تحت  االستخدام الحصري المحتويات المشعة

LSA-I 
 )ي(صل 

 سائل

 
 IP-1النوع 
 IP-1النوع 

 
 IP-1النوع 
 IP-2النوع 

LSA-II 
 صل 

 سائل وغاز

 
 IP-2النوع 
 IP-2النوع 

 
 IP-2النوع 
 IP-3النوع 

LSA-III  النوعIP-2  النوعIP-3 
SCO-I

 IP-1النوع  IP-1النوع  )ي(
SCO-II  النوعIP-2  النوعIP-2 

 .غ  معبأة SCO-Iو LSA-Iجيوز  قل موات اجملموعة ، 4-2-9-1-4الشروط املبينة يف مبقتضى  ( ي)

 انشطاريةالتي تحتوي على مواد  الطرود 4-1-9-3
جي  يم هكوم حمتويات الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية على النحو احملدت يف هصميم الطررت سرواء  4-1-9-3-1

 شااتة املوافقة.يف  يو مباشرة يف هذا الالئحة
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إىل يم يرررتم االقررررتاب مررر  ظرررروف االهرررزام بدربرررة   Cو B(M)و B(U)حيتجرررز ي  طررررت مررر  األ رررواع  )ب(
يررتم احلصررول علررى موافقررة  مررا مل الضررغط،تربررة اسررتيفاء اشرررتاطات تربررة احلرررارة و  تأايررداافيررة ل
 م  هذا االشرتاطات؛ على االستثناء يحاتية

، يلزم التأاد ع  طريق الفحص و/يو االختبارات Cو B(M)و B(U)األ واع يف حالة ي  طرت م   (ج)
املناسرررربة مرررر  يم مجيررررع وسررررائل اإلغررررالق والصررررمامات وغ هررررا مرررر  الفتحررررات املايَّررررأة يف منظومررررة 

يمة، وخمتومرة حيثمرا يلرزم االحتواء، الي ميك  يم هتسرب مناا احملتويات املشعة، مغلقة بطريقة سرل
  ؛3-10-4-6و 8-8-4-6بطريقة مت لا التأاد م  استيفاء اشرتاطات 

 يف حالة الطرروت الري حتترو  علرى مروات ا شرطارية، جيررى، حيثمرا ينطبرق علرى ذلرك، القيراس املبرخت  )ت(
 )ب( واالختبررررررارات الالزمررررررة إلثبررررررات إغررررررالق اررررررل طرررررررت علررررررى النحررررررو املبررررررخت 5-11-4-6يف 
 ؛ 8-11-4-6 يف

 سرخة مر  ي  هعليمرات هتعلرق براإلغالق السرليم للطررت وييرة هتيئرة للشرح  قبرل ييضا  هكوم لدى املرسل  4-1-9-1-9
 إرسال ي  شحنة مبوب   صوص الشااتات.

عبرروة  يو يتجرراوز مؤشررر النقررل أل  طرررت ال الشررحنات املرَسررلة الرري مضررع لالسررتعمال احلصررر ،باسررتثناء  4-1-9-1-10
  .50عبوة جممعة القيمة  يو يتجاوز مؤشر يمام احلالة احلربية أل  طرت وال ،10قيمة جممعة ال

الطررق الديرة  يو ديرةاحلدي كصرر  بالسركحمبوب  استخدام  نقولةالعبوات اجملمعة امل يو باستثناء الطروت 4-1-9-1-11
الشرروط احملردتة يف بطريق اجلرو ب يو  بالسف خاص هرهي صر  و حمبوب  استخدام  يو )ي(،2-1-3-2-7الشروط احملدتة يف ب

 على ي  سطح خاربي للطرت يقصى مستوى إشعاع عند ي   قطةيتجاوز  ال على التوايل، 3-3-3-2-7 يو 7-2-3-2-1
 ملي سيفرت/ساعة.  2العبوة اجملمعة  يو
هنقرررل  لعبررروة جممعرررة يو يقصرررى مسرررتوى إشرررعاع عنرررد ي   قطرررة علرررى ي  سرررطح خررراربي لطررررت يتجررراوزال  4-1-9-1-12

 ملي سيفرت/ساعة.  10مبوب  استخدام حصر  
 اشتراطات وضوابط نقل المواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح 4-1-9-2
اجلسررم امللرروث السررطح املوبرروتة يف الطرررت الصررناعي مرر   يو هقيررد اميررة املرراتة املنخفضررة النشرراط النرروعي 4-1-9-2-1

جمموعرررة  يو اجلسرررم يو (،IP-3) 3الطررررت الصرررناعي مرر  النررروع  يو (IP-2) 2الطررررت الصرررناعي مرر  النررروع  يو (،IP-1)النررروع  1النرروع 
 اجلسررم يو م مرر  املرراتة غرر  املدرعررة 3يتجرراوز مسررتوى اإلشررعاع اخلرراربي علررى مسررافة  ال األبسررام، ييامررا يكرروم مناسرربا ، ئيررغ

 ملي سيفرت/ساعة. 10جمموعة األبسام غ  املدرعة  يو
 اجلسررررم امللرررروث السررررطح، الررررذ  يكرررروم مرررراتة ا شررررطارية يو املرررراتة املنخفضررررة النشرررراط النرررروعي حالررررةيف  4-1-9-2-2
 1-4-8-1-7الروارتة يف املنطبقرة االشرتاطات هستوا  ،5-3-2-7-2ليس  مستثناة مبوب   ماتة ا شطاريةعلى  حيتو  يو
  .2-4-8-1-7و
حيتو   يو جلسم امللوث السطح، الذ  يكوم ماتة ا شطاريةا يو املاتة املنخفضة النشاط النوعي حالةيف  4-1-9-2-3

  .1-11-4-6الوارتة يف املنطبقة االشرتاطات هستوا على ماتة ا شطارية، 
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بردوم  SCO-Iو LSA-Iجيوز  قل املوات املنخفضة النشاط النوعي واألبسام امللوثة السطح م  اجملموعتخت  4-1-9-2-4
 الشروط التالية:ولك  مبوب  هعبئة 

 ، ويردات مشرعة موبروتة يف الطبيعرةعلرى  إال حتترو  ال اخلامرات الري عردا ،مجيع املوات غ  املعبأة )ي(
 هنقل بطريقة هكفل عدم هسرب احملتويات املشعة يف ظروف النقل العاتية م  وسيلة النقرل وئيرغ

 حيدث ي  فقد يف التدريع؛ ال
 SCO-Iمروات اجملموعرة  فقرطعنردما هنقرل  الإ هكوم ييرة وسريلة  قرل خاضرعة لالسرتخدام احلصرر ، )ب(

علرى عشررة يمثرال  ميك  الوصول إليارا ال يو الي ميك يزيد التلوث املوبوت على يسطحاا  ال الي
 ؛2-1-7-2 املستوى املنطبق املبخت يف

 الريالي يشك يف وبروت هلروث غر  ثابر  علرى يسرطحاا  SCO-Iألبسام م  اجملموعة ا يف حالة )ج(
، هتخرررذ هرررداب  ‘1‘ي()2-3-2-7-2يف يارررد مرر  القررريم املبينررة  ، بقيمرررةوصرررول إليارراميكرر  ال ال

 ؛لضمام عدم ا طالق املاتة املشعة تاخل وسيلة النقل
 .)ه(5-3-2-7-2اال شطارية غ  املعبأة االشرتاطات الوارتة يف  املواتهستويف  )ت(

 وفقرررررررا   - "SCO" - واألبسرررررررام امللوثرررررررة السرررررررطح -"LSA"-هعبرررررررأ املررررررروات املنخفضرررررررة النشررررررراط النررررررروعي  4-1-9-2-5
  .4-2-9-1-4ينص على خالف ذلك يف  ما مل ،5-2-9-1-4للجدول 
 اشتراطات الطرود الصناعية للمواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح 5-2-9-1-4الجدول 

 نوع الطرد الصناعي 
 االستخدام الحصريليست تحت  االستخدام الحصري المحتويات المشعة

LSA-I 
 )ي(صل 

 سائل

 
 IP-1النوع 
 IP-1النوع 

 
 IP-1النوع 
 IP-2النوع 

LSA-II 
 صل 

 سائل وغاز

 
 IP-2النوع 
 IP-2النوع 

 
 IP-2النوع 
 IP-3النوع 

LSA-III  النوعIP-2  النوعIP-3 
SCO-I

 IP-1النوع  IP-1النوع  )ي(
SCO-II  النوعIP-2  النوعIP-2 

 .غ  معبأة SCO-Iو LSA-Iجيوز  قل موات اجملموعة ، 4-2-9-1-4الشروط املبينة يف مبقتضى  ( ي)

 انشطاريةالتي تحتوي على مواد  الطرود 4-1-9-3
جي  يم هكوم حمتويات الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية على النحو احملدت يف هصميم الطررت سرواء  4-1-9-3-1

 شااتة املوافقة.يف  يو مباشرة يف هذا الالئحة
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 2-4الفصل 
 المتعددة العناصر الغاز  وحاويات استخدام الصهاريج النقالة

 9إلى  3 والرتب 1ة عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب أحكام 4-2-1
 3و 1 ى استخدام الصااريج النقالرة لنقرل مروات الرهر علاالشرتاطات العامة املنطبقة  القسم يتضم  هذا 4-2-1-1
والفحررص والبنرراء . وعرالوة علررى هررذا االشرررتاطات العامرة، هسررتويف الصررااريج النقالررة اشررتاطات التصررميم 9و 8و 7و 6و 5و 4و

للتوبي  املنطبق على الصاريج النقرال احملردت، الرذ   طبقا   . وهنقل املوات يف الصااريج النقالة2-7-6يف  هفاصيلاا ةبينواالختبار امل
ألحكررررررررام ، ولT23)إىل  (T1 6-2-5-2-4مرررررررر  قائمررررررررة البضررررررررائع اخلطرررررررررة ووصررررررررف  يف الفقرررررررررة  10يرررررررررت رقمرررررررر  يف العمرررررررروت 

يف  ويوصرافاا، مر  قائمرة البضرائع اخلطررة 11بالصرااريج النقالرة الري هررت يرقامارا لكرل مراتة علرى حردة يف العمروت  املتعلقرة اخلاصة
 . 3-5-2-4 الفقرة

بردار الصراريج ومعردات التشرغيل  ا عطرابهكوم الصااريج النقالة حممية يثناء النقل بدربة مالئمرة مر   4-2-1-2
 اال قرالب، يو حالة بناء بدار الصراريج ومعردات التشرغيل بطريقرة هتحمرل الصردم ويف ال قالب. يو طويل يو لصدم با يب  تيجة

  .5-17-2-7-6ضرورة حلمايتاا على هذا النحو. وهرت يمثلة هلذا احلماية يف هكوم هنا   ال
إذا امررذت اخلطرروات الالزمررة ملنررع  إال هقبررل هررذا املرروات للنقررل وال .ايميائيررا    مسررتقرةإم بعرر  املرروات غرر   4-2-1-3

ي  علرى لضرمام عردم احترواء الصرااريج  بلمرهتا على  و خطر يثناء النقل. وهلذا الغر ، يروىل اهتمرام خراص يو حتوهلا يو حتللاا
 موات ميك  يم هسب  حدوث هذا التفاعالت.

تربرة حررارة  يو ووسائل اإلغرالق،باستثناء الفتحات  ،ال هتجاوز تربة حرارة السطح اخلاربي للصاريج 4-2-1-4
 .اريا  حر  عزال   ، يتعخت يم يكوم الصاريج معزوال  وعند الضرورةس يثناء النقل. °70العازل احلرار  

هنظف بعد وغر  املفرغرة مر  الغرازات الشرروط ذاهترا الري هنطبرق  مل هستويف الصااريج النقالة الفارغة والي 4-2-1-5
 اا قبل هفريغاا.علي على الصااريج النقالة اململوءة باملوات الي اا   حتتو 

ا  احتمرال حلردوث هفاعرل خطرر ال هنقل املوات يف ُحجرات متجاورة م  الصاريج  فس  عندما يكوم هن 4-2-1-6
 فيما بيناا وهسب :

 احرتاقا  و/يو ا بعاث حرارة اب ة؛ )ي(
 خا قة؛ يو مسية يو ا بعاث غازات هلوبة )ب(
 الة؛م موات ياة هكوة  )ج(
 ؛ايميائيا    مستقرةم موات غ  هكوة  )ت(

 خطرا  يف الضغط. ارهفاعا   ه()
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 2-4الفصل 
 المتعددة العناصر الغاز  وحاويات استخدام الصهاريج النقالة

 9إلى  3 والرتب 1ة عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب أحكام 4-2-1
 3و 1 ى استخدام الصااريج النقالرة لنقرل مروات الرهر علاالشرتاطات العامة املنطبقة  القسم يتضم  هذا 4-2-1-1
والفحررص والبنرراء . وعرالوة علررى هررذا االشرررتاطات العامرة، هسررتويف الصررااريج النقالررة اشررتاطات التصررميم 9و 8و 7و 6و 5و 4و

للتوبي  املنطبق على الصاريج النقرال احملردت، الرذ   طبقا   . وهنقل املوات يف الصااريج النقالة2-7-6يف  هفاصيلاا ةبينواالختبار امل
ألحكررررررررام ، ولT23)إىل  (T1 6-2-5-2-4مرررررررر  قائمررررررررة البضررررررررائع اخلطرررررررررة ووصررررررررف  يف الفقرررررررررة  10يرررررررررت رقمرررررررر  يف العمرررررررروت 

يف  ويوصرافاا، مر  قائمرة البضرائع اخلطررة 11بالصرااريج النقالرة الري هررت يرقامارا لكرل مراتة علرى حردة يف العمروت  املتعلقرة اخلاصة
 . 3-5-2-4 الفقرة

بردار الصراريج ومعردات التشرغيل  ا عطرابهكوم الصااريج النقالة حممية يثناء النقل بدربة مالئمرة مر   4-2-1-2
 اال قرالب، يو حالة بناء بدار الصراريج ومعردات التشرغيل بطريقرة هتحمرل الصردم ويف ال قالب. يو طويل يو لصدم با يب  تيجة

  .5-17-2-7-6ضرورة حلمايتاا على هذا النحو. وهرت يمثلة هلذا احلماية يف هكوم هنا   ال
إذا امررذت اخلطرروات الالزمررة ملنررع  إال هقبررل هررذا املرروات للنقررل وال .ايميائيررا    مسررتقرةإم بعرر  املرروات غرر   4-2-1-3

ي  علرى لضرمام عردم احترواء الصرااريج  بلمرهتا على  و خطر يثناء النقل. وهلذا الغر ، يروىل اهتمرام خراص يو حتوهلا يو حتللاا
 موات ميك  يم هسب  حدوث هذا التفاعالت.

تربرة حررارة  يو ووسائل اإلغرالق،باستثناء الفتحات  ،ال هتجاوز تربة حرارة السطح اخلاربي للصاريج 4-2-1-4
 .اريا  حر  عزال   ، يتعخت يم يكوم الصاريج معزوال  وعند الضرورةس يثناء النقل. °70العازل احلرار  

هنظف بعد وغر  املفرغرة مر  الغرازات الشرروط ذاهترا الري هنطبرق  مل هستويف الصااريج النقالة الفارغة والي 4-2-1-5
 اا قبل هفريغاا.علي على الصااريج النقالة اململوءة باملوات الي اا   حتتو 

ا  احتمرال حلردوث هفاعرل خطرر ال هنقل املوات يف ُحجرات متجاورة م  الصاريج  فس  عندما يكوم هن 4-2-1-6
 فيما بيناا وهسب :

 احرتاقا  و/يو ا بعاث حرارة اب ة؛ )ي(
 خا قة؛ يو مسية يو ا بعاث غازات هلوبة )ب(
 الة؛م موات ياة هكوة  )ج(
 ؛ايميائيا    مستقرةم موات غ  هكوة  )ت(

 خطرا  يف الضغط. ارهفاعا   ه()
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حتف  شااتة اعتمات التصميم وهقرير االختبار والشااتة الي هبخت  تائج الفحص واالختبار األوليخت لكل  4-2-1-7
اهليئررة املعنيررة ولرردى مالررك الصرراريج.  يو مرر  قبلاررا، لرردى السررلطة املخوَّلررةاهليئررة  يو السررلطة املختصررة عرر صرراريج  قررال، الصرراترة 

 سلطة خمتصة. ةلى طل  ييوعلى مالك الصاريج يم يقدم هذا الوثائق بناء ع
، هروفةر 2-20-2-7-6يف هفاصريلاا املنقولرة علرى اللوحرة املعد يرة املبينرة  (املوات)يظار اسم املاتة  مل ما 4-2-1-8

 ويقرردماا املرسررل 1-18-2-7-6اهليئررة املخوَّلررة مرر  قبلاررا  سررخة مرر  الشررااتة املبينررة يف  يو بنرراء علررى طلرر  السررلطة املختصررة
 الوايل، حس  االقتضاء. يو املرسل إلي  يو
 الملءدرجة  4-2-1-9
لررردى  ،تمرررليعبرررأ الصررراريج مبررروات حي ويال اسرررتخدام الصررراريج النقرررال املناسررر ، رسرررلقبرررل املرررلء، يكفرررل امل 4-2-1-9-1

وم بطا ات واقية، يم هتفاعل معاا هفاعال  خطرا  لتك ةيي يو معدات التشغيل يو شايااحل يو بدار الصاريج موات صنع هالمساا مع
مررع منررتج املرراتة ومررع السررلطة املختصررة  رسررلبدربررة ملحوظررة. وقررد يتطلرر  األمررر يم يتشرراور املهررذا املرروات هضررعف  يو  ررواهج خطرررة

 للحصول على إرشاتات بشأم هوافق املاتة املنقولة مع موات صنع الصاريج النقال.
  2-9-1-2-4يتجرررررررراوز املسررررررررتوى املنصرررررررروص عليرررررررر  يف الفقرررررررررات  مبررررررررا أل الصررررررررااريج النقالررررررررةال مترررررررر 4-2-1-9-1-1
علرى ارل  1-5-9-1-2-4 يو 3-9-1-2-4 يو 2-9-1-2-4. وحيدت ا طباق األحكام الروارتة يف 6-9-1-2-4 إىل

  يو 6-2-5-2-4يف  ةالررررروارتاألحكرررررام اخلاصرررررة املنطبقرررررة علرررررى الصررررراريج النقرررررال  يو هوبيارررررات التعبئرررررة مررررراتة علرررررى حررررردة يف
 م  قائمة البضائع اخلطرة. 11 يو 10ي  العموتي  م   ويف 3-5-2-4 يف
 لالستخدام العام: (بالنسبة املئوية)حتدت املعاتلة التالية الدربة القصوى للملء  4-2-1-9-2

  Degree of filling (تربة امللء)  

، IIو I ، يف جممرروعي التعبئررة8والرهبررة  1-6لسرروائل الشررعبة  (بالنسرربة املئويررة)يمررا تربررة املررلء القصرروى  4-2-1-9-3
، فاهنررررا حترررردت س°56 عنررررد تربررررة (بررررار 1.75)ايلوباسرررركال   175والسرررروائل الرررري يزيررررد فياررررا الضررررغط البخررررار  املطلررررق علررررى 

 التالية: ملعاتلةبا

  Degree of filling (تربة امللء)  

يف هررراهخت املعررراتلتخت متوسرررط معامرررل التمررردت احلجمررري للسرررائل برررخت متوسرررط تربرررة حررررارة ( α)هعررري "يلفرررا"  4-2-1-9-4
احلرررررارة املئويررررة برررردربات  مهرررراو ( )rt)مولررررة يثنرررراء النقررررل احلواملتوسررررط األقصررررى لدربررررة حرررررارة  (ft)السررررائل يثنرررراء عمليررررة املررررلء 

 للسوائل املنقولة يف تربة احلرارة احمليطة باملعاتلة التالية: (α) . وميك  حساب قيمة "يلفا"(°س "سلسيوس"

 α( يلفا)   

 س على التوايل.°50س و°15مها اثافة السائل عند  50dو 15dحيغ 

)(1
97

fr tt 




50

5015

35 d
dd 
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س، فيمررا عرردا ي رر  بالنسرربة °50 علررى ي رر  يسرراو  (rt)يؤخررذ املتوسررط األقصررى لدربررة حرررارة احلمولررة  4-2-1-9-4-1
يم  يو املتطرفة، جيوز للسلطات املختصرة يم هوافرق علرى تربرة حررارة يقرل يو لعمليات النقل الي جترى يف الظروف املناخية املعتدلة

 تربة حرارة يعلى، حس  االقتضاء. طل ته
 علرى الصرااريج النقالرة الري حتترو  1-4-9-1-2-4إىل  2-9-1-2-4ال هنطبق االشرتاطات مر   4-2-1-9-5

. ويسرتخدم مرنظم لدربرة (علرى سربيل املثرال عر  طريرق وسريلة للتسرخخت)س °50موات هضبط تربة حرارهتا يثناء النقل فوق  على
 يف ي  وق  يثناء النقل. يف املائة 95هتجاوز تربة امللء القصوى  يال لة املزوتة بوسيلة هسخخت لضماماحلرارة يف الصااريج النقا

رارة يعلرى مر  تربة ح يفللموات الصلبة املنقولة  (بالنسبة املئوية)حتدت املعاتلة التالية تربة امللء القصوى  4-2-1-9-5-1
 ربات احلرارة املرهفعة:تاملنقولة يف ظروف  تربات حرارة ا صاارها وللسوائل

  Degree of filling (تربة امللء)   

املتوسط األقصى لدربرة و مها اثافة السائل عند متوسط تربة حرارة السائل يثناء امللء  rdو fdحيغ  
 احلمولة يثناء النقل على التوايل.حرارة 

 ال هقدم الصااريج النقالة الستخداماا يف النقل يف احلاالت التالية: 4-2-1-9-6

 /ث عنررررد تربررررة2مررررم 2 680إذا اا رررر  تربررررة ملئاررررا بالسرررروائل ذات اللزوبررررة الرررري هقررررل عرررر   (ي)
يف  20هزيرد علرى ، تربة احلرارة القصروى للمراتة يثنراء النقرل يف حالرة املروات املسرخنة يو س،20°
برررألواح  يو إذا اا ررر  الصرررااريج النقالرررة مقسرررمة ئررروابز إال يف املائرررة، 80ولكررر  هقرررل عررر   املائرررة

 لرت؛ 7 500هتجاوز سعتاا  ال خممدة للتموةرات إىل ُحجرات
 وملتصررقة علررى السررطح اخلرراربي جلرردار الصرراريج  قلرر  فياررا قرربال  مرروات إذا اا رر  لررا بقايررا مرر  و  (ب)

 التشغيل؛معدات  يو
 هأمين ؛ يو هرهيبات رفع  يو يادت سالمة الصاريج النقال إىل حدة  عط  يو إذا اام لا هسري و  (ج)
 يف حالة هشغيل بيدة. ارهئي يهنايك  قد مت فحص معدات التشغيل و  مل ماو  (ت)

 ما ميرأل الصراريج.املخصصرة للروافرع الشرواية، املوبروتة علرى بسرم الصرااريج النقالرة عنرد املناش هغلق  4-2-1-9-7
 للمناشررر ، هزويرردها بوسررريلة إغرررالق 4-17-2-7-6يلررزم، وفقرررا  للفقررررة  ال ينطبررق هرررذا احلكرررم علررى الصرررااريج النقالرررة الررري وال

 املخصصة للروافع الشواية.
 في الصهاريج النقالة 3طبق على نقل مواد الرتبة نإضافية تأحكام  4-2-1-10
 بوسرائل مفيرف الضرغط وفقرا   زوتهرالنقالة املخصصة لنقل السوائل اللاوبرة مغلقرة و هكوم مجيع الصااريج  4-2-1-10-1
  .15-2-7-6إىل  8-2-7-6 فقراتلل
لصااريج النقالرة املخصصرة لالسرتخدام الرد  وحردا، جيروز يم هسرمح اللروائح ذات الصرلة الري يف حالة ا 4-2-1-10-1-1

 هتوية مفتوحة. مبنظوماتهنظم النقل الد  

f
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حتف  شااتة اعتمات التصميم وهقرير االختبار والشااتة الي هبخت  تائج الفحص واالختبار األوليخت لكل  4-2-1-7
اهليئررة املعنيررة ولرردى مالررك الصرراريج.  يو مرر  قبلاررا، لرردى السررلطة املخوَّلررةاهليئررة  يو السررلطة املختصررة عرر صرراريج  قررال، الصرراترة 

 سلطة خمتصة. ةلى طل  ييوعلى مالك الصاريج يم يقدم هذا الوثائق بناء ع
، هروفةر 2-20-2-7-6يف هفاصريلاا املنقولرة علرى اللوحرة املعد يرة املبينرة  (املوات)يظار اسم املاتة  مل ما 4-2-1-8

 ويقرردماا املرسررل 1-18-2-7-6اهليئررة املخوَّلررة مرر  قبلاررا  سررخة مرر  الشررااتة املبينررة يف  يو بنرراء علررى طلرر  السررلطة املختصررة
 الوايل، حس  االقتضاء. يو املرسل إلي  يو
 الملءدرجة  4-2-1-9
لررردى  ،تمرررليعبرررأ الصررراريج مبررروات حي ويال اسرررتخدام الصررراريج النقرررال املناسررر ، رسرررلقبرررل املرررلء، يكفرررل امل 4-2-1-9-1

وم بطا ات واقية، يم هتفاعل معاا هفاعال  خطرا  لتك ةيي يو معدات التشغيل يو شايااحل يو بدار الصاريج موات صنع هالمساا مع
مررع منررتج املرراتة ومررع السررلطة املختصررة  رسررلبدربررة ملحوظررة. وقررد يتطلرر  األمررر يم يتشرراور املهررذا املرروات هضررعف  يو  ررواهج خطرررة

 للحصول على إرشاتات بشأم هوافق املاتة املنقولة مع موات صنع الصاريج النقال.
  2-9-1-2-4يتجرررررررراوز املسررررررررتوى املنصرررررررروص عليرررررررر  يف الفقرررررررررات  مبررررررررا أل الصررررررررااريج النقالررررررررةال مترررررررر 4-2-1-9-1-1
علرى ارل  1-5-9-1-2-4 يو 3-9-1-2-4 يو 2-9-1-2-4. وحيدت ا طباق األحكام الروارتة يف 6-9-1-2-4 إىل

  يو 6-2-5-2-4يف  ةالررررروارتاألحكرررررام اخلاصرررررة املنطبقرررررة علرررررى الصررررراريج النقرررررال  يو هوبيارررررات التعبئرررررة مررررراتة علرررررى حررررردة يف
 م  قائمة البضائع اخلطرة. 11 يو 10ي  العموتي  م   ويف 3-5-2-4 يف
 لالستخدام العام: (بالنسبة املئوية)حتدت املعاتلة التالية الدربة القصوى للملء  4-2-1-9-2

  Degree of filling (تربة امللء)  

، IIو I ، يف جممرروعي التعبئررة8والرهبررة  1-6لسرروائل الشررعبة  (بالنسرربة املئويررة)يمررا تربررة املررلء القصرروى  4-2-1-9-3
، فاهنررررا حترررردت س°56 عنررررد تربررررة (بررررار 1.75)ايلوباسرررركال   175والسرررروائل الرررري يزيررررد فياررررا الضررررغط البخررررار  املطلررررق علررررى 

 التالية: ملعاتلةبا

  Degree of filling (تربة امللء)  

يف هررراهخت املعررراتلتخت متوسرررط معامرررل التمررردت احلجمررري للسرررائل برررخت متوسرررط تربرررة حررررارة ( α)هعررري "يلفرررا"  4-2-1-9-4
احلرررررارة املئويررررة برررردربات  مهرررراو ( )rt)مولررررة يثنرررراء النقررررل احلواملتوسررررط األقصررررى لدربررررة حرررررارة  (ft)السررررائل يثنرررراء عمليررررة املررررلء 

 للسوائل املنقولة يف تربة احلرارة احمليطة باملعاتلة التالية: (α) . وميك  حساب قيمة "يلفا"(°س "سلسيوس"

 α( يلفا)   

 س على التوايل.°50س و°15مها اثافة السائل عند  50dو 15dحيغ 
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س، فيمررا عرردا ي رر  بالنسرربة °50 علررى ي رر  يسرراو  (rt)يؤخررذ املتوسررط األقصررى لدربررة حرررارة احلمولررة  4-2-1-9-4-1
يم  يو املتطرفة، جيوز للسلطات املختصرة يم هوافرق علرى تربرة حررارة يقرل يو لعمليات النقل الي جترى يف الظروف املناخية املعتدلة

 تربة حرارة يعلى، حس  االقتضاء. طل ته
 علرى الصرااريج النقالرة الري حتترو  1-4-9-1-2-4إىل  2-9-1-2-4ال هنطبق االشرتاطات مر   4-2-1-9-5

. ويسرتخدم مرنظم لدربرة (علرى سربيل املثرال عر  طريرق وسريلة للتسرخخت)س °50موات هضبط تربة حرارهتا يثناء النقل فوق  على
 يف ي  وق  يثناء النقل. يف املائة 95هتجاوز تربة امللء القصوى  يال لة املزوتة بوسيلة هسخخت لضماماحلرارة يف الصااريج النقا

رارة يعلرى مر  تربة ح يفللموات الصلبة املنقولة  (بالنسبة املئوية)حتدت املعاتلة التالية تربة امللء القصوى  4-2-1-9-5-1
 ربات احلرارة املرهفعة:تاملنقولة يف ظروف  تربات حرارة ا صاارها وللسوائل

  Degree of filling (تربة امللء)   

املتوسط األقصى لدربرة و مها اثافة السائل عند متوسط تربة حرارة السائل يثناء امللء  rdو fdحيغ  
 احلمولة يثناء النقل على التوايل.حرارة 

 ال هقدم الصااريج النقالة الستخداماا يف النقل يف احلاالت التالية: 4-2-1-9-6

 /ث عنررررد تربررررة2مررررم 2 680إذا اا رررر  تربررررة ملئاررررا بالسرررروائل ذات اللزوبررررة الرررري هقررررل عرررر   (ي)
يف  20هزيرد علرى ، تربة احلرارة القصروى للمراتة يثنراء النقرل يف حالرة املروات املسرخنة يو س،20°
برررألواح  يو إذا اا ررر  الصرررااريج النقالرررة مقسرررمة ئررروابز إال يف املائرررة، 80ولكررر  هقرررل عررر   املائرررة

 لرت؛ 7 500هتجاوز سعتاا  ال خممدة للتموةرات إىل ُحجرات
 وملتصررقة علررى السررطح اخلرراربي جلرردار الصرراريج  قلرر  فياررا قرربال  مرروات إذا اا رر  لررا بقايررا مرر  و  (ب)

 التشغيل؛معدات  يو
 هأمين ؛ يو هرهيبات رفع  يو يادت سالمة الصاريج النقال إىل حدة  عط  يو إذا اام لا هسري و  (ج)
 يف حالة هشغيل بيدة. ارهئي يهنايك  قد مت فحص معدات التشغيل و  مل ماو  (ت)

 ما ميرأل الصراريج.املخصصرة للروافرع الشرواية، املوبروتة علرى بسرم الصرااريج النقالرة عنرد املناش هغلق  4-2-1-9-7
 للمناشررر ، هزويرردها بوسررريلة إغرررالق 4-17-2-7-6يلررزم، وفقرررا  للفقررررة  ال ينطبررق هرررذا احلكرررم علررى الصرررااريج النقالرررة الررري وال

 املخصصة للروافع الشواية.
 في الصهاريج النقالة 3طبق على نقل مواد الرتبة نإضافية تأحكام  4-2-1-10
 بوسرائل مفيرف الضرغط وفقرا   زوتهرالنقالة املخصصة لنقل السوائل اللاوبرة مغلقرة و هكوم مجيع الصااريج  4-2-1-10-1
  .15-2-7-6إىل  8-2-7-6 فقراتلل
لصااريج النقالرة املخصصرة لالسرتخدام الرد  وحردا، جيروز يم هسرمح اللروائح ذات الصرلة الري يف حالة ا 4-2-1-10-1-1

 هتوية مفتوحة. مبنظوماتهنظم النقل الد  
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فههي ( 1-4)غيههر المههواد الذاتيههة التفاعههل، الشههعبة  4طبههق علههى نقههل مههواد الرتبههة نإضههافية ت أحكههام 4-2-1-11
 الصهاريج النقالة

 .حمجوزة
 . 1-13-1-2-4، ا ظر 1-4يتعلق باملوات الذاهية التفاعل يف الشعبة  فيما مالحظة: 

 النقالةفي الصهاريج  1-5إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام  4-2-1-12
 .حمجوزة 

فهي  1-4 الشهعبةفهي والمهواد الذاتيهة التفاعهل  2-5إضافية تنطبق على نقل مهواد الشهعبة  أحكام 4-2-1-13
 الصهاريج النقالة

. ويرسررل إخطررار للموافقررة عليرر وهقرردمي هقريررر إىل السررلطة املختصررة يف بلررد املنشررأ مرراتة جيرر  اختبررار اررل  4-2-1-13-1
لررد املقصررد. ويتضررم  اإلخطررار معلومررات النقررل ذات الصررلة والتقريررر مررع  تررائج االختبررار. وهتضررم  بررذلك إىل السررلطة املختصررة لب

 يلي: ملا االختبارات الي جترى االختبارات الالزمة
 إثبات هوافق مجيع املوات الي هتالمس عاتة مع املاتة املنقولة يثناء عملية النقل؛ (ي)

الضررغط ومواباررة الطرروارئ مررع مراعرراة خصررائص هصررميم هقرردمي بيا ررات هصررميم وسررائل مفيررف  )ب(
 الصاريج النقال.

 الزم ألمام  قل املاتة.حكم إضايف أل   واضحا   ويتضم  التقرير وصفا  
 ‘واو‘النروع مر  التالية على الصااريج النقالة املخصصة لنقل األااسريد الفوقيرة العضروية األحكام هنطبق  4-2-1-13-2
األحكرام حالرة هنرازع  ويف يعلرى. يو س°55الي هبلغ تربة حرارة ا الهلا الذايت التسرارع ، ‘واو‘ل م  النوع املوات الذاهية التفاع يو

الل الررذايت الطرروارئ الرري يتعررخت يخررذها يف االعتبررار هرري اال رر . وحرراالت2-7-6علررى األحكررام املبينررة يف األحكررام هررذا  هُررربَّح
  .8-13-1-2-4يف  املبختواإلحاطة بالن ام على النحو  للماتةالتسارع 

 اإلضررافية الرري هنطبررق علررى  قررل األااسرريد الفوقيررة العضررويةاألحكررام حترردت السررلطة املختصررة لبلررد املنشررأ  4-2-1-13-3
س يف الصااريج النقالة. ويرسرل إخطرار برذلك إىل °55الي هقل تربة حرارة ا الهلا الذايت التسارع ع   املوات الذاهية التفاعل، يو

 ملختصة لبلد املقصد.السلطة ا
 .(بار 4)ميغاباسكال  0.4يقل ع   ال يصمم الصاريج النقال ئيغ يتحمل ضغط اختبار 4-2-1-13-4
 تربة احلرارة. الستشعارجتاز الصااريج النقالة بوسائل  4-2-1-13-5
الصااريج النقالة بوسائل لتخفيف الضغط ووسائل ملواباة الطوارئ. وميك  ييضا  استخدام وسائل  جتاز 4-2-1-13-6

وخصررائص بنرراء الصرراريج  املرراتةخلصررائص  لتخفيررف هفريررغ اهلررواء. وهضرربط وسررائل مفيررف الضررغط لتعمررل عنررد ضررغوط حترردت وفقررا  
 يسمح باستخدام عناصر قابلة لال صاار يف بدار الصاريج. وال النقال.

هتكررروم وسرررائل مفيرررف الضرررغط مررر  صرررمامات حممةلرررة بنررراب  وجمارررزة ئيرررغ متنرررع الررررتاام الكبررر  لنرررواهج  4-2-1-13-7
 يبردي عنردا التصررريفس تاخرل الصراريج النقرال. وهقرررر قردرة صرمامات مفيرف الضرغط الرذ  °50 الل واألخبررة املنبعثرة عنرداال ر

129 

برأ  حرال  يبدي عندا التصريفيسمح الضغط الذ   يال جي غ  ي    .1-13-1-2-4على يساس  تائج االختبارات املبينة يف 
 إذا ا قل  الصاريج النقال. (ماماتالص) بتسرب السائل م  الصمام

رر يو جيرروز يم هكرروم وسررائل مواباررة الطرروارئ مرر  األ ررواع احململررة بنرراب  4-2-1-13-8 مرر   خلرريط يو ،مةاأل ررواع القص 
هقررل عرر  سرراعة واحرردة مرر  اإلحاطررة  ال مصررممة لتنفرريس مجيررع  ررواهج اال ررالل واألخبرررة املنبعثررة خررالل فرررتةاالثنررخت، ئيررغ هكرروم 

 حمسوبة باملعاتلة التالية: مالكاملة بالن ا
 

 حيغ: 
 q = [وات]احلرارة  امتصاص 
 A =  [2م]املساحة املبتلةة 
 F =  العزلمعامل 
 F = 1 يوغ  املعزولةصااريج لل ، 

 للصااريج املعزولة    
 حيغ: 

K = وات] املوصلية احلرارية للطبقة العازلة x 1-م
x  1-لف ا] 

L = [م] مسك الطبقة العازلة 
U = K/L وات = معامل اال تقال احلرار  للعازلة[ x 2-م x  1-لف ا] 
T =  [لف ا] يف ظروف التخفيفاملاتة تربة حرارة 

مواباة الطوارئ يعلى م  الضغط املبخت يف  (وسائل)يف وسيلة  يبدي عندا التصريفيكوم الضغط الذ   
 . وحتردت يبعرات وسرائل موابارة الطروارئ ئيرغ1-13-1-2-4يب  على  تائج االختبرارات املشرار إليارا يف و  4-2-1-13-7
 يتجاوز الضغط األقصى يف الصاريج الضغط االختبار  للصاريج مطلقا . ال

 .واملعاي  تليل االختباراتيف  5يرت مثال لطريقة حتديد حجم وسائل مواباة الطوارئ يف التذييل  :ةمالحظ
رتا   سربة فقرد موابارة الطروارئ للصرااريج النقالرة املعزولرة براف (وسرائل)حتدت قدرة وعتبة هشغيل وسريلة  4-2-1-13-9

 م  مساحة السطح اخلاربي. يف املائة 1للعزل 
بنرراب  بوسرريلة ما عررة للارر . وجيرر  إيررالء االهتمررام  املررزوَّتةوالصررمامات الضررغط جتاررز وسررائل مفيررف  4-2-1-13-10

 لال فا  يف قدرة التخفيف الذ  هسبب  ما عة اللا .

هبقرررى يف تاخلارررا ي  اميرررات مررر   ال اخلاربيرررة ئيرررغهرهررر  معررردات التشرررغيل االصرررمامات واأل ابيررر   4-2-1-13-11
 األاسيد الفوقي العضو  بعد ملء الصاريج النقال.

47032
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فههي ( 1-4)غيههر المههواد الذاتيههة التفاعههل، الشههعبة  4طبههق علههى نقههل مههواد الرتبههة نإضههافية ت أحكههام 4-2-1-11
 الصهاريج النقالة

 .حمجوزة
 . 1-13-1-2-4، ا ظر 1-4يتعلق باملوات الذاهية التفاعل يف الشعبة  فيما مالحظة: 

 النقالةفي الصهاريج  1-5إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام  4-2-1-12
 .حمجوزة 

فهي  1-4 الشهعبةفهي والمهواد الذاتيهة التفاعهل  2-5إضافية تنطبق على نقل مهواد الشهعبة  أحكام 4-2-1-13
 الصهاريج النقالة

. ويرسررل إخطررار للموافقررة عليرر وهقرردمي هقريررر إىل السررلطة املختصررة يف بلررد املنشررأ مرراتة جيرر  اختبررار اررل  4-2-1-13-1
لررد املقصررد. ويتضررم  اإلخطررار معلومررات النقررل ذات الصررلة والتقريررر مررع  تررائج االختبررار. وهتضررم  بررذلك إىل السررلطة املختصررة لب

 يلي: ملا االختبارات الي جترى االختبارات الالزمة
 إثبات هوافق مجيع املوات الي هتالمس عاتة مع املاتة املنقولة يثناء عملية النقل؛ (ي)

الضررغط ومواباررة الطرروارئ مررع مراعرراة خصررائص هصررميم هقرردمي بيا ررات هصررميم وسررائل مفيررف  )ب(
 الصاريج النقال.

 الزم ألمام  قل املاتة.حكم إضايف أل   واضحا   ويتضم  التقرير وصفا  
 ‘واو‘النروع مر  التالية على الصااريج النقالة املخصصة لنقل األااسريد الفوقيرة العضروية األحكام هنطبق  4-2-1-13-2
األحكرام حالرة هنرازع  ويف يعلرى. يو س°55الي هبلغ تربة حرارة ا الهلا الذايت التسرارع ، ‘واو‘ل م  النوع املوات الذاهية التفاع يو

الل الررذايت الطرروارئ الرري يتعررخت يخررذها يف االعتبررار هرري اال رر . وحرراالت2-7-6علررى األحكررام املبينررة يف األحكررام هررذا  هُررربَّح
  .8-13-1-2-4يف  املبختواإلحاطة بالن ام على النحو  للماتةالتسارع 

 اإلضررافية الرري هنطبررق علررى  قررل األااسرريد الفوقيررة العضررويةاألحكررام حترردت السررلطة املختصررة لبلررد املنشررأ  4-2-1-13-3
س يف الصااريج النقالة. ويرسرل إخطرار برذلك إىل °55الي هقل تربة حرارة ا الهلا الذايت التسارع ع   املوات الذاهية التفاعل، يو

 ملختصة لبلد املقصد.السلطة ا
 .(بار 4)ميغاباسكال  0.4يقل ع   ال يصمم الصاريج النقال ئيغ يتحمل ضغط اختبار 4-2-1-13-4
 تربة احلرارة. الستشعارجتاز الصااريج النقالة بوسائل  4-2-1-13-5
الصااريج النقالة بوسائل لتخفيف الضغط ووسائل ملواباة الطوارئ. وميك  ييضا  استخدام وسائل  جتاز 4-2-1-13-6

وخصررائص بنرراء الصرراريج  املرراتةخلصررائص  لتخفيررف هفريررغ اهلررواء. وهضرربط وسررائل مفيررف الضررغط لتعمررل عنررد ضررغوط حترردت وفقررا  
 يسمح باستخدام عناصر قابلة لال صاار يف بدار الصاريج. وال النقال.

هتكررروم وسرررائل مفيرررف الضرررغط مررر  صرررمامات حممةلرررة بنررراب  وجمارررزة ئيرررغ متنرررع الررررتاام الكبررر  لنرررواهج  4-2-1-13-7
 يبردي عنردا التصررريفس تاخرل الصراريج النقرال. وهقرررر قردرة صرمامات مفيرف الضرغط الرذ  °50 الل واألخبررة املنبعثرة عنرداال ر

129 

برأ  حرال  يبدي عندا التصريفيسمح الضغط الذ   يال جي غ  ي    .1-13-1-2-4على يساس  تائج االختبارات املبينة يف 
 إذا ا قل  الصاريج النقال. (ماماتالص) بتسرب السائل م  الصمام

رر يو جيرروز يم هكرروم وسررائل مواباررة الطرروارئ مرر  األ ررواع احململررة بنرراب  4-2-1-13-8 مرر   خلرريط يو ،مةاأل ررواع القص 
هقررل عرر  سرراعة واحرردة مرر  اإلحاطررة  ال مصررممة لتنفرريس مجيررع  ررواهج اال ررالل واألخبرررة املنبعثررة خررالل فرررتةاالثنررخت، ئيررغ هكرروم 

 حمسوبة باملعاتلة التالية: مالكاملة بالن ا
 

 حيغ: 
 q = [وات]احلرارة  امتصاص 
 A =  [2م]املساحة املبتلةة 
 F =  العزلمعامل 
 F = 1 يوغ  املعزولةصااريج لل ، 

 للصااريج املعزولة    
 حيغ: 

K = وات] املوصلية احلرارية للطبقة العازلة x 1-م
x  1-لف ا] 

L = [م] مسك الطبقة العازلة 
U = K/L وات = معامل اال تقال احلرار  للعازلة[ x 2-م x  1-لف ا] 
T =  [لف ا] يف ظروف التخفيفاملاتة تربة حرارة 

مواباة الطوارئ يعلى م  الضغط املبخت يف  (وسائل)يف وسيلة  يبدي عندا التصريفيكوم الضغط الذ   
 . وحتردت يبعرات وسرائل موابارة الطروارئ ئيرغ1-13-1-2-4يب  على  تائج االختبرارات املشرار إليارا يف و  4-2-1-13-7
 يتجاوز الضغط األقصى يف الصاريج الضغط االختبار  للصاريج مطلقا . ال

 .واملعاي  تليل االختباراتيف  5يرت مثال لطريقة حتديد حجم وسائل مواباة الطوارئ يف التذييل  :ةمالحظ
رتا   سربة فقرد موابارة الطروارئ للصرااريج النقالرة املعزولرة براف (وسرائل)حتدت قدرة وعتبة هشغيل وسريلة  4-2-1-13-9

 م  مساحة السطح اخلاربي. يف املائة 1للعزل 
بنرراب  بوسرريلة ما عررة للارر . وجيرر  إيررالء االهتمررام  املررزوَّتةوالصررمامات الضررغط جتاررز وسررائل مفيررف  4-2-1-13-10

 لال فا  يف قدرة التخفيف الذ  هسبب  ما عة اللا .

هبقرررى يف تاخلارررا ي  اميرررات مررر   ال اخلاربيرررة ئيرررغهرهررر  معررردات التشرررغيل االصرررمامات واأل ابيررر   4-2-1-13-11
 األاسيد الفوقي العضو  بعد ملء الصاريج النقال.

47032
)923( TUF 



82.0
XX AF70961q 

- 129 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



130 

فراذا اا ر  . حمميرة بردرع واق مر  يشرعة الشرمس يو م هكوم الصااريج النقالة معزولة مبراتة عازلرةميك  ي 4-2-1-13-12
إذا ارررام الصررراريج النقرررال مصرررنوعا  مررر   يو يقرررل، يو س°55يف الصررراريج النقرررال  للمررراتةتربرررة حررررارة اال رررالل الرررذايت التسرررارع 

 معد يا  ساطعا . يو بالكامل. ويكوم السطح اخلاربي يبي  األلومنيوم، وب  يم يكوم الصاريج معزوال  
 س.°15عند تربة  يف املائة 90هتجاوز تربة امللء ال  4-2-1-13-13
ألمرررم املتحررردة، واالسرررم التقررري، والرتايرررز املعتمرررد ا رقرررم 2-20-2-7-6 هتضرررم  العالمرررات املبينرررة يف 4-2-1-13-14

 .ةاملعنيللماتة 
املدربة علرى وبر   واملوات الذاهية التفاعل جيوز استخدام الصااريج النقالة لنقل األااسيد الفوقية العضوية 4-2-1-13-15

  .6-2-5-2-4للصااريج النقالة، الوارت يف  T23 رقمالتحديد يف التوبي  
 في الصهاريج النقالة 1-6ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام 4-2-1-14

 حمجوزة 
 في الصهاريج النقالة 2-6ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام 4-2-1-15

  حمجوزة 
 في الصهاريج النقالة 7ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام 4-2-1-16
 يف  قل املوات املشعة لنقل بضائع يخرى. خدمةاملستال هستخدم الصااريج النقالة  4-2-1-16-1
قيمررررة يخرررررى هعتمرررردها السررررلطة  ةييرررر هكرررروم يو ،يف املائررررة 90ال هتجرررراوز تربررررة مررررلء الصررررااريج النقالررررة  4-2-1-16-2

 املختصة.
 في الصهاريج النقالة 8ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة أحكام إ 4-2-1-17
 علررررى فرررررتات 8الضررررغط يف الصررررااريج النقالررررة املسررررتخدمة لنقررررل مرررروات الرهبررررة هفحررررص وسررررائل مفيررررف  4-2-1-17-1
 هتجاوز عاما  واحدا . ال

 في الصهاريج النقالة 9ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة أحكام إ 4-2-1-18
 حمجوزة 

 ا أحكام إضافية تنطبق على نقل المواد الصلبة التي تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهاره 4-2-1-19
خيصررص هلرا هوبيرر   مل هقردم للنقررل عنرد تربررة يعلرى مرر   قطرة ا صرراارها والري يو املروات الصررلبة الري هنقررل 4-2-1-19-1

 الي خصص هلا هوبي  خاص بتعبئرة الصرااريج النقالرة يو م  قائمة البضائع اخلطرة، 10خاص بتعبئة الصااريج النقالة يف العموت 
ة يعلررى مرر   قطررة ذوباهنررا، ميكرر   قلاررا يف صررااريج  قالررة شررريطة يم هكرروم املرروات الصررلبة ينطبررق علررى  قلاررا عنررد تربررات حرررار  ال

هنطررو  علررى ي  خطررر إضررايف غرر  اخلطررر  وال 9و 8الرررهبتخت  يو 1-6 يو 1-5 يو 3-4 يو 2-4 يو 1-4مصررنةفة يف الشررع  
 .IIIو II وهنتمي إىل جمموعي التعبئة 8الرهبة  يو 1-6اخلاص بالشعبة 
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هستويف الصااريج النقالة املستخدمة لنقل هذا املوات الصلبة عند تربة يعلى م   قطة ا صراارها يحكرام  4-2-1-19-2
يرذار  مرا مل ،IIللمروات الصرلبة يف جمموعرة التعبئرة  T7التوبير   يو IIIللصااريج النقالة للموات الصلبة يف جمموعرة التعبئرة  T4التوبي  

يعلى  يو . وجيوز اختبار صاريج  قال يوفر مستوى مكافئا  م  السالمة2-3وارتة يف الفصل ذلك يف قائمة البضائع اخلطرة ال غ 
 (.TP3)التوبي   5-9-1-2-4 . وحتدت الدربة القصوى للملء )بالنسبة املئوية( وفقا  للفقرة5-2-5-2-4ئس  الفقرة 

والمواد الكيميائية  المبّردةعامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسّيلة غير أحكام  4-2-2
 تحت الضغط

االشرررتاطات العامررة الرري هنطبررق علررى اسررتخدام الصررااريج النقالررة لنقررل الغررازات املسرريةلة  القسررميبررخت هررذا  4-2-2-1
 .واملوات الكيميائية حت  الضغط غ  املدةتة

. 3-7-6يف  هفاصريلاا ةبينروالفحرص واالختبرار امل والبنراءهستويف الصرااريج النقالرة اشررتاطات التصرميم  4-2-2-2
للصرااريج النقالرة، الروارت  T50يف الصرااريج النقالرة طبقرا  للتوبير   واملوات الكيميائية حتر  الضرغط وهنقل الغازات املسيلة غ  املدتة

 11يف العموت  ةغ  مدت ةسيلمات حمدتة ولألحكام اخلاصة املتعلقة بالصااريج النقالة املنصوص علياا لغاز  ،6-2-5-2-4يف 
  .3-5-2-4م  قائمة البضائع اخلطرة ويرت بياهنا يف 

التشررغيل  اجلرردار اخلرراربي ومعرردات ا عطررابحتمررى الصررااريج النقالررة يثنرراء النقررل علررى  ررو مناسرر  مرر   4-2-2-3
 لتشررغيل بطريقررة هتحمررل الصرردما حالررة بنرراء برردار الصرراريج ومعرردات ويف ا قررالب الصرراريج. يو الطررويل يو الصرردم اجلررا يب بسررب 

  .5-13-3-7-6يف  هذا احلمايةعلى هكوم هنا  ضرورة حلمايتاا على هذا النحو. وهرت يمثلة  ال اال قالب، يو
إذا امرررذت  إال قبررل هررذا املرروات للنقررلهُ  وال ايميائيررا .  مسرررتقرةلة غرر  املرردتة غرر  إم بعرر  الغررازات املسررية  4-2-2-4

بلمرهتا على  و خطر يثناء النقل. وهلذا الغر ، يوىل اهتمام خاص لضمام عدم احتواء  يو حتوهلا يو لاااخلطوات الالزمة ملنع حتل
 لة غ  مدتة ميك  يم هسب  هذا التفاعالت.ي  غازات مسية على الصااريج 

علررى  ، هعرردة بنرراء2-16-3-7-6املنقولررة علررى اللوحررة املعد يررة املوصرروفة يف الغررازات يظاررر اسررم  مل مررا 4-2-2-5
 املرسرل إلير  يو ويقردماا املرسرل 1-14-3-7-6اهليئة املخوَّلة م  قبلاا  سخة م  الشرااتة املبينرة يف  يو طل  السلطة املختصة

 .ما يناس الوايل، حسب يو
هفر  م  الغازات الشروط ذاهتا الي هنطبرق علرى  ومل هنظف بعد مل هستويف الصااريج النقالة الفارغة والي 4-2-2-6

 لة غ  املدتة السابقة.ريج النقالة اململوءة بالغازات املسية الصاا
 الملء 4-2-2-7
املرراتة  يو لة غرر  املرردتةيم يكرروم الصرراريج النقررال معتمرردا  لنقررل الغررازات املسررية  رسررلقبررل املررلء، يكفررل امل 4-2-2-7-1

مبلدافعرررة للمررراتة مبررراتة  يو لة غررر  مررردتةسرررية يكررروم الصررراريج حممرررال  بغرررازات م ويال فيررر ، الدافعرررة للمررراتة الكيميائيرررة حتررر  الضرررغط
معرردات التشرغيل، يم هتفاعرل معاررا  يو شرايااحل يو لردى هالمسراا مررع مروات صرنع برردار الصراريج ،يررربح الكيميائيرة حتر  الضرغط

الغراز بدربرة ملحوظرة. وجير  يثنراء املرلء يم يكروم ا فرا  تربرة حررارة هرذا املروات هضرعف  يو هفاعال  خطرا  لتكوم  رواهج خطررة
 يف حدوت مدى تربات احلرارة املتوخى يف التصميم. املاتة الدافعة للماتة الكيميائية حت  الضغط يو ل غ  املدتاملسية 
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فراذا اا ر  . حمميرة بردرع واق مر  يشرعة الشرمس يو م هكوم الصااريج النقالة معزولة مبراتة عازلرةميك  ي 4-2-1-13-12
إذا ارررام الصررراريج النقرررال مصرررنوعا  مررر   يو يقرررل، يو س°55يف الصررراريج النقرررال  للمررراتةتربرررة حررررارة اال رررالل الرررذايت التسرررارع 

 معد يا  ساطعا . يو بالكامل. ويكوم السطح اخلاربي يبي  األلومنيوم، وب  يم يكوم الصاريج معزوال  
 س.°15عند تربة  يف املائة 90هتجاوز تربة امللء ال  4-2-1-13-13
ألمرررم املتحررردة، واالسرررم التقررري، والرتايرررز املعتمرررد ا رقرررم 2-20-2-7-6 هتضرررم  العالمرررات املبينرررة يف 4-2-1-13-14

 .ةاملعنيللماتة 
املدربة علرى وبر   واملوات الذاهية التفاعل جيوز استخدام الصااريج النقالة لنقل األااسيد الفوقية العضوية 4-2-1-13-15

  .6-2-5-2-4للصااريج النقالة، الوارت يف  T23 رقمالتحديد يف التوبي  
 في الصهاريج النقالة 1-6ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام 4-2-1-14

 حمجوزة 
 في الصهاريج النقالة 2-6ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام 4-2-1-15

  حمجوزة 
 في الصهاريج النقالة 7ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام 4-2-1-16
 يف  قل املوات املشعة لنقل بضائع يخرى. خدمةاملستال هستخدم الصااريج النقالة  4-2-1-16-1
قيمررررة يخرررررى هعتمرررردها السررررلطة  ةييرررر هكرررروم يو ،يف املائررررة 90ال هتجرررراوز تربررررة مررررلء الصررررااريج النقالررررة  4-2-1-16-2

 املختصة.
 في الصهاريج النقالة 8ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة أحكام إ 4-2-1-17
 علررررى فرررررتات 8الضررررغط يف الصررررااريج النقالررررة املسررررتخدمة لنقررررل مرررروات الرهبررررة هفحررررص وسررررائل مفيررررف  4-2-1-17-1
 هتجاوز عاما  واحدا . ال

 في الصهاريج النقالة 9ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة أحكام إ 4-2-1-18
 حمجوزة 

 ا أحكام إضافية تنطبق على نقل المواد الصلبة التي تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهاره 4-2-1-19
خيصررص هلرا هوبيرر   مل هقردم للنقررل عنرد تربررة يعلرى مرر   قطرة ا صرراارها والري يو املروات الصررلبة الري هنقررل 4-2-1-19-1

 الي خصص هلا هوبي  خاص بتعبئرة الصرااريج النقالرة يو م  قائمة البضائع اخلطرة، 10خاص بتعبئة الصااريج النقالة يف العموت 
ة يعلررى مرر   قطررة ذوباهنررا، ميكرر   قلاررا يف صررااريج  قالررة شررريطة يم هكرروم املرروات الصررلبة ينطبررق علررى  قلاررا عنررد تربررات حرررار  ال

هنطررو  علررى ي  خطررر إضررايف غرر  اخلطررر  وال 9و 8الرررهبتخت  يو 1-6 يو 1-5 يو 3-4 يو 2-4 يو 1-4مصررنةفة يف الشررع  
 .IIIو II وهنتمي إىل جمموعي التعبئة 8الرهبة  يو 1-6اخلاص بالشعبة 
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هستويف الصااريج النقالة املستخدمة لنقل هذا املوات الصلبة عند تربة يعلى م   قطة ا صراارها يحكرام  4-2-1-19-2
يرذار  مرا مل ،IIللمروات الصرلبة يف جمموعرة التعبئرة  T7التوبير   يو IIIللصااريج النقالة للموات الصلبة يف جمموعرة التعبئرة  T4التوبي  

يعلى  يو . وجيوز اختبار صاريج  قال يوفر مستوى مكافئا  م  السالمة2-3وارتة يف الفصل ذلك يف قائمة البضائع اخلطرة ال غ 
 (.TP3)التوبي   5-9-1-2-4 . وحتدت الدربة القصوى للملء )بالنسبة املئوية( وفقا  للفقرة5-2-5-2-4ئس  الفقرة 

والمواد الكيميائية  المبّردةعامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسّيلة غير أحكام  4-2-2
 تحت الضغط

االشرررتاطات العامررة الرري هنطبررق علررى اسررتخدام الصررااريج النقالررة لنقررل الغررازات املسرريةلة  القسررميبررخت هررذا  4-2-2-1
 .واملوات الكيميائية حت  الضغط غ  املدةتة

. 3-7-6يف  هفاصريلاا ةبينروالفحرص واالختبرار امل والبنراءهستويف الصرااريج النقالرة اشررتاطات التصرميم  4-2-2-2
للصرااريج النقالرة، الروارت  T50يف الصرااريج النقالرة طبقرا  للتوبير   واملوات الكيميائية حتر  الضرغط وهنقل الغازات املسيلة غ  املدتة

 11يف العموت  ةغ  مدت ةسيلمات حمدتة ولألحكام اخلاصة املتعلقة بالصااريج النقالة املنصوص علياا لغاز  ،6-2-5-2-4يف 
  .3-5-2-4م  قائمة البضائع اخلطرة ويرت بياهنا يف 

التشررغيل  اجلرردار اخلرراربي ومعرردات ا عطررابحتمررى الصررااريج النقالررة يثنرراء النقررل علررى  ررو مناسرر  مرر   4-2-2-3
 لتشررغيل بطريقررة هتحمررل الصرردما حالررة بنرراء برردار الصرراريج ومعرردات ويف ا قررالب الصرراريج. يو الطررويل يو الصرردم اجلررا يب بسررب 

  .5-13-3-7-6يف  هذا احلمايةعلى هكوم هنا  ضرورة حلمايتاا على هذا النحو. وهرت يمثلة  ال اال قالب، يو
إذا امرررذت  إال قبررل هررذا املرروات للنقررلهُ  وال ايميائيررا .  مسرررتقرةلة غرر  املرردتة غرر  إم بعرر  الغررازات املسررية  4-2-2-4

بلمرهتا على  و خطر يثناء النقل. وهلذا الغر ، يوىل اهتمام خاص لضمام عدم احتواء  يو حتوهلا يو لاااخلطوات الالزمة ملنع حتل
 لة غ  مدتة ميك  يم هسب  هذا التفاعالت.ي  غازات مسية على الصااريج 

علررى  ، هعرردة بنرراء2-16-3-7-6املنقولررة علررى اللوحررة املعد يررة املوصرروفة يف الغررازات يظاررر اسررم  مل مررا 4-2-2-5
 املرسرل إلير  يو ويقردماا املرسرل 1-14-3-7-6اهليئة املخوَّلة م  قبلاا  سخة م  الشرااتة املبينرة يف  يو طل  السلطة املختصة

 .ما يناس الوايل، حسب يو
هفر  م  الغازات الشروط ذاهتا الي هنطبرق علرى  ومل هنظف بعد مل هستويف الصااريج النقالة الفارغة والي 4-2-2-6

 لة غ  املدتة السابقة.ريج النقالة اململوءة بالغازات املسية الصاا
 الملء 4-2-2-7
املرراتة  يو لة غرر  املرردتةيم يكرروم الصرراريج النقررال معتمرردا  لنقررل الغررازات املسررية  رسررلقبررل املررلء، يكفررل امل 4-2-2-7-1

مبلدافعرررة للمررراتة مبررراتة  يو لة غررر  مررردتةسرررية يكررروم الصررراريج حممرررال  بغرررازات م ويال فيررر ، الدافعرررة للمررراتة الكيميائيرررة حتررر  الضرررغط
معرردات التشرغيل، يم هتفاعرل معاررا  يو شرايااحل يو لردى هالمسراا مررع مروات صرنع برردار الصراريج ،يررربح الكيميائيرة حتر  الضرغط

الغراز بدربرة ملحوظرة. وجير  يثنراء املرلء يم يكروم ا فرا  تربرة حررارة هرذا املروات هضرعف  يو هفاعال  خطرا  لتكوم  رواهج خطررة
 يف حدوت مدى تربات احلرارة املتوخى يف التصميم. املاتة الدافعة للماتة الكيميائية حت  الضغط يو ل غ  املدتاملسية 
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علرى اثافرة الغراز  (ارغ/لرت)ل غر  املردت لكرل لررت مر  سرعة الصراريج ال هزيد الكتلرة القصروى للغراز املسرية  4-2-2-7-2
الصررراريج وتلئررررا  بالسررررائل متامررررا  عنررررد  ميكررررو  ال . وعررررالوة علررررى ذلررررك،0.95 مضرررروبا  يفس °50ل غرررر  املرررردت عنررررد تربررررة املسرررية 
 .س°60 تربة

القصرروى املسررموح لرررا واتلررة احلمولررة القصررروى  اإلمجاليرررةال متررأل الصررااريج النقالررة فررروق مسررتوى اتلتاررا  4-2-2-7-3
 املسموح لا، احملدتة لكل غاز يقدم للنقل.

 لنقالة الستخداماا للنقل يف احلاالت التالية:ال هقدم الصااريج ا 4-2-2-8

درولية غر  مقبولرة بسرب  التمروةر تاخرل الصراريج يميك  يم يولد قوى ه ييف حالة وبوت فرا  قم (ي)
 النقال؛

 يف حالة وبوت هسري ؛و  (ب)
 هأمين ؛ يو هرهيبات رفع  يو بقدر يادت سالمة الصاريج عط يف حالة وبوت و  (ج)
 يف حالة هشغيل بيدة. ارهئي يهنامت فحص معدات التشغيل و  يك  قد مل ماو  (ت)

ينطبرررق هرررذا  وال املخصصرررة للروافرررع الشرررواية يف الصرررااريج النقالرررة عنررردما ميرررأل الصررراريج. املناشررر هغلرررق  4-2-2-9
املخصصررة للروافررع  املناشرر ، هزويرردها بوسرريلة إلغررالق 4-13-3-7-6يلررزم، وفقررا  للفقرررة  ال احلكررم علررى الصررااريج النقالررة الرري

 الشواية.
 المبردة لةالستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيَّ أحكام عامة  4-2-3
 االشرتاطات العامة الي هنطبق على استخدام الصااريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املدتة. القسميبخت هذا  4-2-3-1
. وهنقررل 4-7-6ميم والبنرراء والفحررص واالختبررار املفصررلة يف هسررتويف الصررااريج النقالررة اشرررتاطات التصرر 4-2-3-2

ولألحكررام اخلاصرررة  6-2-5-2-4للصررااريج النقالررة الرروارت يف  T75لة املرردتة يف الصررااريج النقالررة طبقرررا  للتوبيرر  الغررازات املسررية 
  .3-5-2-4املبينة يف و  يف قائمة البضائع اخلطرة، 11يف العموت املتعلقة بالصااريج النقالة املنصوص علياا لكل ماتة 

اجلرردار اخلرراربي ومعرردات التشررغيل  ا عطررابحتمررى الصررااريج النقالررة يثنرراء النقررل علررى  ررو مناسرر  مرر   4-2-3-3
 بطريقررة هتحمررل الصرردم حالررة بنرراء برردار الصرراريج ومعرردات التشررغيل ويف ا قررالب الصرراريج. يو الطررويل يو الصرردم اجلررا يب بسررب 

  .5-12-4-7-6هذا احلماية يف على هكوم هنا  ضرورة حلمايتاا على هذا النحو. وهرت يمثلة  ال اال قالب، يو
، هعرردة بنرراء علررى 2-15-4-7-6املنقولررة علررى اللوحررة املعد يررة املوصرروفة يف الغررازات يظاررر اسررم  مل مررا 4-2-3-4

 املرسرل إلير  يو ويقردماا املرسرل 1-13-4-7-6اهليئة املخوَّلة م  قبلاا  سخة م  الشرااتة املبينرة يف  يو طل  السلطة املختصة
 الوايل، حس  االقتضاء. يو
هفر  م  الغازات الشروط ذاهتا الي هنطبرق علرى  ومل هنظف بعد مل هستويف الصااريج النقالة الفارغة والي 4-2-3-5

 الصااريج النقالة اململوءة باملاتة السابقة.
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 الملء 4-2-3-6
يكرروم  ويال رسرل يم يكرروم الصرراريج النقررال معتمردا  لنقررل الغررازات املسريلة املرردتة فيرر ،قبرل املررلء يكفررل امل 4-2-3-6-1

معرردات التشررغيل، يم  يو شررايااحل يو الصرراريج حممررال  بغررازات مسرريلة مرردتة يررربح لرردى هالمسرراا مررع مرروات صررنع برردار الصرراريج
ة ملحوظرة. وجير  يثنراء املرلء يم هكروم تربرة حرررارة بدربرهرذا املروات هضرعف  يو م  رواهج خطررةهكروِّ و هتفاعرل معارا هفراعال  خطررا  

 ل املدت يف حدوت مدى تربات احلرارة املتوخى يف التصميم.الغاز املسية 
يف  مبررا ؤخررذ يف االعتبررار زمرر  االحتبرراس الررالزم للرحلررة املقررررة،يلرردى هقرردير تربررة املررلء األوليررة يتعررخت يم  4-2-3-6-2

  3-6-3-2-4 صر  علير  الفقرهرام  مرا وهكروم تربرة املرلء األوليرة للصراريج، باسرتثناءذلك ي  هأخ ات قرد هواباارا الرحلرة. 
، مناسبة ئيغ إ   إذا ارهفع  تربة حرارة احملتويات، باستثناء اهلليوم، إىل تربة يتساوى فياا الضغط البخار  4-6-3-2-4و

 .يف املائة 98يتجاوز احلجم الذ  يشغل  السائل  سبة  ال مع الضغط األقصى للتشغيل املسموح ب ،
ولكر  توم االرهفراع فروق  فتحرة وسريلة مفيرف الضرغطلغايرة جيوز ملء الصااريج الري ينقرل فيارا اهلليروم  4-2-3-6-3

 .مستواها
ررة للنقررل جيرروز السررماح بدربررة مررلء يوليررة يعلررى، رهنررا  مبوافقررة السررلطة املختصررة، عنرردما هكرروم املرردة املقرر 4-2-3-6-4

 يقصر اث ا  م  زم  االحتباس.
 زمن االحتباس الفعلي 4-2-3-7
 يلي: ما حيس  زم  االحتباس الفعلي لكل رحلة وفقا  لطريقة هقرها السلطة املختصة على يساس 4-2-3-7-1

اما هو مبخت ) (1-8-2-4-7-6ا ظر )زم  االحتباس املربعي للغاز املسيل املدت املقرر  قل   (ي)
 ؛(1-15-4-7-6لوحة املشار إلياا يف يف ال

 اثافة امللء الفعلية؛ (ب)
 ضغط امللء الفعلي؛ (ج)
 حتديد الضغط. (وسائل)يتىن ضغط مضبوط لوسيلة  (ت)

علرى لوحرة معد يرة هثبر  باحكرام علرى  يو يسجل زم  االحتباس الفعلي إما على الصاريج النقال  فسر  4-2-3-7-2
  .2-15-4-7-6للفقرة  الصاريج، وفقا  

 ال هقدم الصااريج النقالة الستخداماا يف النقل يف احلاالت التالية: 4-2-3-8

دروليرة غر  مقبولرة بسرب  التمروةر تاخرل الصراريج يميكر  يم يولرد قروة ه قمةريوبوت فرا  يف حالة  (ي)
 النقال؛

 يف حالة وبوت هسري ؛و  (ب)
 هأمين ؛ يو هرهيبات رفع  يو يف حالة وبوت عط  بقدر يادت سالمة الصاريجو  (ج)

 يف حالة هشغيل بيدة؛ ارهئي يهنايك  قد مت فحص معدات التشغيل و  مل ماو  )ت(
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علرى اثافرة الغراز  (ارغ/لرت)ل غر  املردت لكرل لررت مر  سرعة الصراريج ال هزيد الكتلرة القصروى للغراز املسرية  4-2-2-7-2
الصررراريج وتلئررررا  بالسررررائل متامررررا  عنررررد  ميكررررو  ال . وعررررالوة علررررى ذلررررك،0.95 مضرررروبا  يفس °50ل غرررر  املرررردت عنررررد تربررررة املسرررية 
 .س°60 تربة

القصرروى املسررموح لرررا واتلررة احلمولررة القصررروى  اإلمجاليرررةال متررأل الصررااريج النقالررة فررروق مسررتوى اتلتاررا  4-2-2-7-3
 املسموح لا، احملدتة لكل غاز يقدم للنقل.

 لنقالة الستخداماا للنقل يف احلاالت التالية:ال هقدم الصااريج ا 4-2-2-8

درولية غر  مقبولرة بسرب  التمروةر تاخرل الصراريج يميك  يم يولد قوى ه ييف حالة وبوت فرا  قم (ي)
 النقال؛

 يف حالة وبوت هسري ؛و  (ب)
 هأمين ؛ يو هرهيبات رفع  يو بقدر يادت سالمة الصاريج عط يف حالة وبوت و  (ج)
 يف حالة هشغيل بيدة. ارهئي يهنامت فحص معدات التشغيل و  يك  قد مل ماو  (ت)

ينطبرررق هرررذا  وال املخصصرررة للروافرررع الشرررواية يف الصرررااريج النقالرررة عنررردما ميرررأل الصررراريج. املناشررر هغلرررق  4-2-2-9
املخصصررة للروافررع  املناشرر ، هزويرردها بوسرريلة إلغررالق 4-13-3-7-6يلررزم، وفقررا  للفقرررة  ال احلكررم علررى الصررااريج النقالررة الرري

 الشواية.
 المبردة لةالستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيَّ أحكام عامة  4-2-3
 االشرتاطات العامة الي هنطبق على استخدام الصااريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املدتة. القسميبخت هذا  4-2-3-1
. وهنقررل 4-7-6ميم والبنرراء والفحررص واالختبررار املفصررلة يف هسررتويف الصررااريج النقالررة اشرررتاطات التصرر 4-2-3-2

ولألحكررام اخلاصرررة  6-2-5-2-4للصررااريج النقالررة الرروارت يف  T75لة املرردتة يف الصررااريج النقالررة طبقرررا  للتوبيرر  الغررازات املسررية 
  .3-5-2-4املبينة يف و  يف قائمة البضائع اخلطرة، 11يف العموت املتعلقة بالصااريج النقالة املنصوص علياا لكل ماتة 

اجلرردار اخلرراربي ومعرردات التشررغيل  ا عطررابحتمررى الصررااريج النقالررة يثنرراء النقررل علررى  ررو مناسرر  مرر   4-2-3-3
 بطريقررة هتحمررل الصرردم حالررة بنرراء برردار الصرراريج ومعرردات التشررغيل ويف ا قررالب الصرراريج. يو الطررويل يو الصرردم اجلررا يب بسررب 

  .5-12-4-7-6هذا احلماية يف على هكوم هنا  ضرورة حلمايتاا على هذا النحو. وهرت يمثلة  ال اال قالب، يو
، هعرردة بنرراء علررى 2-15-4-7-6املنقولررة علررى اللوحررة املعد يررة املوصرروفة يف الغررازات يظاررر اسررم  مل مررا 4-2-3-4

 املرسرل إلير  يو ويقردماا املرسرل 1-13-4-7-6اهليئة املخوَّلة م  قبلاا  سخة م  الشرااتة املبينرة يف  يو طل  السلطة املختصة
 الوايل، حس  االقتضاء. يو
هفر  م  الغازات الشروط ذاهتا الي هنطبرق علرى  ومل هنظف بعد مل هستويف الصااريج النقالة الفارغة والي 4-2-3-5

 الصااريج النقالة اململوءة باملاتة السابقة.
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 الملء 4-2-3-6
يكرروم  ويال رسرل يم يكرروم الصرراريج النقررال معتمردا  لنقررل الغررازات املسريلة املرردتة فيرر ،قبرل املررلء يكفررل امل 4-2-3-6-1

معرردات التشررغيل، يم  يو شررايااحل يو الصرراريج حممررال  بغررازات مسرريلة مرردتة يررربح لرردى هالمسرراا مررع مرروات صررنع برردار الصرراريج
ة ملحوظرة. وجير  يثنراء املرلء يم هكروم تربرة حرررارة بدربرهرذا املروات هضرعف  يو م  رواهج خطررةهكروِّ و هتفاعرل معارا هفراعال  خطررا  

 ل املدت يف حدوت مدى تربات احلرارة املتوخى يف التصميم.الغاز املسية 
يف  مبررا ؤخررذ يف االعتبررار زمرر  االحتبرراس الررالزم للرحلررة املقررررة،يلرردى هقرردير تربررة املررلء األوليررة يتعررخت يم  4-2-3-6-2

  3-6-3-2-4 صر  علير  الفقرهرام  مرا وهكروم تربرة املرلء األوليرة للصراريج، باسرتثناءذلك ي  هأخ ات قرد هواباارا الرحلرة. 
، مناسبة ئيغ إ   إذا ارهفع  تربة حرارة احملتويات، باستثناء اهلليوم، إىل تربة يتساوى فياا الضغط البخار  4-6-3-2-4و

 .يف املائة 98يتجاوز احلجم الذ  يشغل  السائل  سبة  ال مع الضغط األقصى للتشغيل املسموح ب ،
ولكر  توم االرهفراع فروق  فتحرة وسريلة مفيرف الضرغطلغايرة جيوز ملء الصااريج الري ينقرل فيارا اهلليروم  4-2-3-6-3

 .مستواها
ررة للنقررل جيرروز السررماح بدربررة مررلء يوليررة يعلررى، رهنررا  مبوافقررة السررلطة املختصررة، عنرردما هكرروم املرردة املقرر 4-2-3-6-4

 يقصر اث ا  م  زم  االحتباس.
 زمن االحتباس الفعلي 4-2-3-7
 يلي: ما حيس  زم  االحتباس الفعلي لكل رحلة وفقا  لطريقة هقرها السلطة املختصة على يساس 4-2-3-7-1

اما هو مبخت ) (1-8-2-4-7-6ا ظر )زم  االحتباس املربعي للغاز املسيل املدت املقرر  قل   (ي)
 ؛(1-15-4-7-6لوحة املشار إلياا يف يف ال

 اثافة امللء الفعلية؛ (ب)
 ضغط امللء الفعلي؛ (ج)
 حتديد الضغط. (وسائل)يتىن ضغط مضبوط لوسيلة  (ت)

علرى لوحرة معد يرة هثبر  باحكرام علرى  يو يسجل زم  االحتباس الفعلي إما على الصاريج النقال  فسر  4-2-3-7-2
  .2-15-4-7-6للفقرة  الصاريج، وفقا  

 ال هقدم الصااريج النقالة الستخداماا يف النقل يف احلاالت التالية: 4-2-3-8

دروليرة غر  مقبولرة بسرب  التمروةر تاخرل الصراريج يميكر  يم يولرد قروة ه قمةريوبوت فرا  يف حالة  (ي)
 النقال؛

 يف حالة وبوت هسري ؛و  (ب)
 هأمين ؛ يو هرهيبات رفع  يو يف حالة وبوت عط  بقدر يادت سالمة الصاريجو  (ج)

 يف حالة هشغيل بيدة؛ ارهئي يهنايك  قد مت فحص معدات التشغيل و  مل ماو  )ت(
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 ورت يف ملرررررا ل املررررردت املنقرررررول قرررررد حررررردت وفقرررررا  يكررررر  زمررررر  االحتبررررراس الفعلررررري للغررررراز املسرررررية  مل مررررراو  ه()
 ؛2-15-4-7-6ويم حيمل الصاريج البيام املشار إلي  يف  4-2-3-7

 مدة النقل، بعد مراعاة ي  هأخ ات قد هوابااا، يقل م  زم  االحتباس الفعلي. هك  مل ماو  (و)
ينطبرررق هرررذا  وال املخصصرررة للروافرررع الشرررواية يف الصرررااريج النقالرررة عنررردما ميرررأل الصررراريج. املناشررر هغلرررق  4-2-3-9

غالق هفريرغ اهلرواء املخصصرة للروافرع ، هزويدها بوسيلة إل4-12-4-7-6يلزم، وفقا  للفقرة  ال احلكم على الصااريج النقالة الي
 الشواية.

 باستخدام حاويات الغاز المتعددة العناصر  أحكام عامة تتعلق 4-2-4
االشرررتاطات العامررة املنطبقررة علررى اسررتخدام حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر يف  قررل  القسررمهرررت يف هررذا  4-2-4-1

 الغازات غ  املدتة. 
املتعدتة العناصر اشرتاطات التصميم والبنراء والفحرص واالختبرار الروارتة هفاصريلاا  هستويف حاويات الغاز 4-2-4-2

  .6-1-2-6 ويف P200احلاويات وفقا  لألحكام املبينة يف هوبي  التعبئة  هذا . ويتم توريا  فحص عناصر5-7-6يف 
يف معدات التشغيل  يو عناصريف ال عط جي  محاية حاويات الغاز املتعدتة العناصر يثناء النقل م  ي   4-2-4-3

هكرروم هنررا  حابررة إىل محايتاررا علررى هررذا النحررو إذا مت بنرراء العناصررر ومعرردات  ولرر  .الصرردم اجلررا يب والطررويل واال قررالبيف حالررة 
  .4-10-5-7-6يف  هذا احلمايةعلى التشغيل ئيغ هتحمل الصدم واال قالب. وهرت يمثلة 

 أهعب وال .12-5-7-6 اويات الغاز املتعدتة العناصر يفحلحتدت اشرتاطات االختبار والفحص الدوريخت  4-2-4-4
 إذا حام موعد فحصاا الدور ، ولك  ميك   قلاا بعد ا تااء املدة احملدتة هلا. متأل  يو عناصرها يو احلاويات

 الملء 4-2-4-5
مسرموح لرا لنقرل الغراز املزمرع  قلر    امللء لالستيثاق مر  ي ر فحص حاويات الغاز املتعدتة العناصر قبله 4-2-4-5-1

 وم  يهنا هستويف يحكام هذا الالئحة املنطبقة. 
ألحكرام املبينرة لو  ،قريم ضرغط التشرغيل وتربرات املرلء عناصر حاويات الغاز املتعدتة العناصر وفقرا  ل ألمت 4-2-4-5-2

جمموعة  يو أ  حال م  األحوال حاويةمتأل ب وال للغاز احملدت املزمع ملؤا يف ال عنصر م  عناصر احلاوية. P200يف هوبي  التعبئة 
 عناصر اوحدة إىل تربة جتاوز ضغط التشغيل األتىن أل  عنصر معخت م  عناصر احلاوية.

 وح لا.مصوى املسيتجاوز اتلتاا اإلمجالية الق مبا حاويات الغاز املتعدتة العناصر ال متأل 4-2-4-5-3
يف  إال 3-2هنقرررل غرررازات الشرررعبة  وال غلرررق الصرررمامات العازلرررة بعرررد املرررلء، وهظرررل مغلقرررة يثنررراء النقرررل.ه 4-2-4-5-4

 حاويات الغاز املتعدتة العناصر الي يكوم ال عنصر فياا جمازا  بصمام عازل. 
سرل مر  يم وسرائل اإلغرالق واملعردات يتحقرق املر  امرا  سرداتات، يو غلق فتحرة )فتحرات( املرلء بأغطيرةه 4-2-4-5-5

 بعد امللء. ما عة للتسري 
 حاويات الغاز املتعدتة العناصر للملء يف احلاالت التالية: ال هقدم 4-2-4-5-6

 معررررداهتا اهليكليررررة يو إىل تربررررة ميكرررر  يم هررررؤثر علررررى سررررالمة يوعيررررة الضررررغط معطوبررررةإذا اا رررر   )ي(
 التشغيلية؛ يو
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لضرررررغط وفحرررررص معررررررداهتا اهليكليرررررة والتشرررررغيلية والتأارررررد مررررر  يهنررررررا يرررررتم فحرررررص يوعيرررررة ا مل وإذا )ب(
 لالستخدام؛  صاحلة

 هك  الشااتة املطلوبة وعالمة إعاتة االختبار وعالمات امللء مقروءة بساولة وواضحة. مل وإذا )ج(
 حاويات الغاز املتعدتة العناصر للنقل يف احلاالت التالية: ال هقدم 4-2-4-6

  إذا اا   مسرِّبة؛ )ي(
 التشغيلية؛  يو معداهتا اهليكلية يو ؤثر على سالمة يوعية الضغطيميك  يم لا عط  وإذا اام  )ب(
هك  يوعيرة الضرغط ومعرداهتا اهليكليرة والتشرغيلية قرد فحصر  وارهئري يهنرا يف حالرة هشرغيل  مل وما )ج(

 بيدة؛ 
 وعالمات امللء مقروءة بساولة. ،وعالمة إعاتة االختبار ،هك  الشااتة املطلوبة مل امو  (ت)

يتم هنظيفاا وهطا ها االشرتاطات  فساا املنطبقة على احلاويات املعبرأة  مل هستويف احلاويات الفارغة الي 4-2-4-7
 باملاتة السابقة.

 التوجيهات واألحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة 4-2-5
 ومياتعم 4-2-5-1
لتوبياات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصااريج النقالة الي هنطبق على البضائع اخلطررة ا القسميبخت هذا  4-2-5-1-1
مرر   10ويبررخت العمرروت  (T1ثال : مرر)ئي رقمرري يلفبررابنقلاررا يف الصررااريج النقالررة. ومييررز اررل هوبيرر  للصررااريج النقالررة برمررز  رخصاملرر

لكرل مراتة علرى حردة يسرمح بنقلارا  هطبيقر الصااريج النقالرة الرذ  يتعرخت هعبئة هوبي   رقم 2-3يف الفصل البضائع اخلطرة  قائمة
لبنرررد حمررردت مررر  بنررروت البضرررائع اخلطررررة، فرررام ذلرررك  10حالرررة عررردم وبررروت بيرررام بتوبيررر  حمررردت يف العمررروت  ويف يف صرررااريج  قالرررة.

 هررو مفصررل مررا بررذلك حسرر  ا  هرخيصررهصرردر السررلطة املختصررة  مررا مل يسررمح بنقررل املرراتة املعنيررة يف صررااريج  قالررة ال ي رر  معنرراا
مررر  قائمرررة البضرررائع اخلطررررة يف  11. وهعرررخت يحكرررام خاصرررة للصرررااريج النقالرررة لبضرررائع خطررررة حمررردتة يف العمررروت 3-1-7-6يف 

. وهررت قائمرة باألحكرام اخلاصرة املتعلقرة (TP1ي رقمري )مرثال : يلفبرائ. ومييرز ارل حكرم خراص للصرااريج النقالرة برمرز 2-3 الفصل
  .3-5-2-4يف  ةبالصااريج النقال

 1يف العموت املخصص هلا باجلردولخت حاويات الغاز املتعدتة العناصر يرت بيام الغازات املرخص  قلاا يف  :مالحظة
 . 1-4-1-4يف  P200حت  هوبي  التعبئة  2و
 توجيهات الصهاريج النقالة 4-2-5-2
. وهروفر هوبيارات الصرااريج 9إىل  1هنطبق هوبياات الصااريج النقالة على البضائع اخلطرة مر  الرهر   4-2-5-2-1

ضرافة إىل إلبااألحكرام الصااريج النقالة الي هنطبق علرى مروات حمردتة. وجير  اسرتيفاء هرذا  أحكامالنقالة معلومات حمدتة هتصل ب
  .7-6يف الفصل لعامة الوارتة االشرتاطات االعامة الوارتة يف هذا الفصل و األحكام 

 االشرررررتاطات الرررريالنقررررل يف صررررااريج  قالررررة ، هبررررخت هوبياررررات 9إىل  3 والرهرررر  1ة مرررروات الرهبرررريف حالررررة  4-2-5-2-2
هنفيس ، واشرتاطات فتحة القاع واشرتاطات (م  فوالذ مربعي)الصاريج هليكل م  حيغ يتىن ضغط اختبار، ويتىن مسك  هنطبق
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 ورت يف ملرررررا ل املررررردت املنقرررررول قرررررد حررررردت وفقرررررا  يكررررر  زمررررر  االحتبررررراس الفعلررررري للغررررراز املسرررررية  مل مررررراو  ه()
 ؛2-15-4-7-6ويم حيمل الصاريج البيام املشار إلي  يف  4-2-3-7

 مدة النقل، بعد مراعاة ي  هأخ ات قد هوابااا، يقل م  زم  االحتباس الفعلي. هك  مل ماو  (و)
ينطبرررق هرررذا  وال املخصصرررة للروافرررع الشرررواية يف الصرررااريج النقالرررة عنررردما ميرررأل الصررراريج. املناشررر هغلرررق  4-2-3-9

غالق هفريرغ اهلرواء املخصصرة للروافرع ، هزويدها بوسيلة إل4-12-4-7-6يلزم، وفقا  للفقرة  ال احلكم على الصااريج النقالة الي
 الشواية.

 باستخدام حاويات الغاز المتعددة العناصر  أحكام عامة تتعلق 4-2-4
االشرررتاطات العامررة املنطبقررة علررى اسررتخدام حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر يف  قررل  القسررمهرررت يف هررذا  4-2-4-1

 الغازات غ  املدتة. 
املتعدتة العناصر اشرتاطات التصميم والبنراء والفحرص واالختبرار الروارتة هفاصريلاا  هستويف حاويات الغاز 4-2-4-2

  .6-1-2-6 ويف P200احلاويات وفقا  لألحكام املبينة يف هوبي  التعبئة  هذا . ويتم توريا  فحص عناصر5-7-6يف 
يف معدات التشغيل  يو عناصريف ال عط جي  محاية حاويات الغاز املتعدتة العناصر يثناء النقل م  ي   4-2-4-3

هكرروم هنررا  حابررة إىل محايتاررا علررى هررذا النحررو إذا مت بنرراء العناصررر ومعرردات  ولرر  .الصرردم اجلررا يب والطررويل واال قررالبيف حالررة 
  .4-10-5-7-6يف  هذا احلمايةعلى التشغيل ئيغ هتحمل الصدم واال قالب. وهرت يمثلة 

 أهعب وال .12-5-7-6 اويات الغاز املتعدتة العناصر يفحلحتدت اشرتاطات االختبار والفحص الدوريخت  4-2-4-4
 إذا حام موعد فحصاا الدور ، ولك  ميك   قلاا بعد ا تااء املدة احملدتة هلا. متأل  يو عناصرها يو احلاويات

 الملء 4-2-4-5
مسرموح لرا لنقرل الغراز املزمرع  قلر    امللء لالستيثاق مر  ي ر فحص حاويات الغاز املتعدتة العناصر قبله 4-2-4-5-1

 وم  يهنا هستويف يحكام هذا الالئحة املنطبقة. 
ألحكرام املبينرة لو  ،قريم ضرغط التشرغيل وتربرات املرلء عناصر حاويات الغاز املتعدتة العناصر وفقرا  ل ألمت 4-2-4-5-2

جمموعة  يو أ  حال م  األحوال حاويةمتأل ب وال للغاز احملدت املزمع ملؤا يف ال عنصر م  عناصر احلاوية. P200يف هوبي  التعبئة 
 عناصر اوحدة إىل تربة جتاوز ضغط التشغيل األتىن أل  عنصر معخت م  عناصر احلاوية.

 وح لا.مصوى املسيتجاوز اتلتاا اإلمجالية الق مبا حاويات الغاز املتعدتة العناصر ال متأل 4-2-4-5-3
يف  إال 3-2هنقرررل غرررازات الشرررعبة  وال غلرررق الصرررمامات العازلرررة بعرررد املرررلء، وهظرررل مغلقرررة يثنررراء النقرررل.ه 4-2-4-5-4

 حاويات الغاز املتعدتة العناصر الي يكوم ال عنصر فياا جمازا  بصمام عازل. 
سرل مر  يم وسرائل اإلغرالق واملعردات يتحقرق املر  امرا  سرداتات، يو غلق فتحرة )فتحرات( املرلء بأغطيرةه 4-2-4-5-5

 بعد امللء. ما عة للتسري 
 حاويات الغاز املتعدتة العناصر للملء يف احلاالت التالية: ال هقدم 4-2-4-5-6

 معررررداهتا اهليكليررررة يو إىل تربررررة ميكرررر  يم هررررؤثر علررررى سررررالمة يوعيررررة الضررررغط معطوبررررةإذا اا رررر   )ي(
 التشغيلية؛ يو
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لضرررررغط وفحرررررص معررررررداهتا اهليكليرررررة والتشرررررغيلية والتأارررررد مررررر  يهنررررررا يرررررتم فحرررررص يوعيرررررة ا مل وإذا )ب(
 لالستخدام؛  صاحلة

 هك  الشااتة املطلوبة وعالمة إعاتة االختبار وعالمات امللء مقروءة بساولة وواضحة. مل وإذا )ج(
 حاويات الغاز املتعدتة العناصر للنقل يف احلاالت التالية: ال هقدم 4-2-4-6

  إذا اا   مسرِّبة؛ )ي(
 التشغيلية؛  يو معداهتا اهليكلية يو ؤثر على سالمة يوعية الضغطيميك  يم لا عط  وإذا اام  )ب(
هك  يوعيرة الضرغط ومعرداهتا اهليكليرة والتشرغيلية قرد فحصر  وارهئري يهنرا يف حالرة هشرغيل  مل وما )ج(

 بيدة؛ 
 وعالمات امللء مقروءة بساولة. ،وعالمة إعاتة االختبار ،هك  الشااتة املطلوبة مل امو  (ت)

يتم هنظيفاا وهطا ها االشرتاطات  فساا املنطبقة على احلاويات املعبرأة  مل هستويف احلاويات الفارغة الي 4-2-4-7
 باملاتة السابقة.

 التوجيهات واألحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة 4-2-5
 ومياتعم 4-2-5-1
لتوبياات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصااريج النقالة الي هنطبق على البضائع اخلطررة ا القسميبخت هذا  4-2-5-1-1
مرر   10ويبررخت العمرروت  (T1ثال : مرر)ئي رقمرري يلفبررابنقلاررا يف الصررااريج النقالررة. ومييررز اررل هوبيرر  للصررااريج النقالررة برمررز  رخصاملرر

لكرل مراتة علرى حردة يسرمح بنقلارا  هطبيقر الصااريج النقالرة الرذ  يتعرخت هعبئة هوبي   رقم 2-3يف الفصل البضائع اخلطرة  قائمة
لبنرررد حمررردت مررر  بنررروت البضرررائع اخلطررررة، فرررام ذلرررك  10حالرررة عررردم وبررروت بيرررام بتوبيررر  حمررردت يف العمررروت  ويف يف صرررااريج  قالرررة.

 هررو مفصررل مررا بررذلك حسرر  ا  هرخيصررهصرردر السررلطة املختصررة  مررا مل يسررمح بنقررل املرراتة املعنيررة يف صررااريج  قالررة ال ي رر  معنرراا
مررر  قائمرررة البضرررائع اخلطررررة يف  11. وهعرررخت يحكرررام خاصرررة للصرررااريج النقالرررة لبضرررائع خطررررة حمررردتة يف العمررروت 3-1-7-6يف 

. وهررت قائمرة باألحكرام اخلاصرة املتعلقرة (TP1ي رقمري )مرثال : يلفبرائ. ومييرز ارل حكرم خراص للصرااريج النقالرة برمرز 2-3 الفصل
  .3-5-2-4يف  ةبالصااريج النقال

 1يف العموت املخصص هلا باجلردولخت حاويات الغاز املتعدتة العناصر يرت بيام الغازات املرخص  قلاا يف  :مالحظة
 . 1-4-1-4يف  P200حت  هوبي  التعبئة  2و
 توجيهات الصهاريج النقالة 4-2-5-2
. وهروفر هوبيارات الصرااريج 9إىل  1هنطبق هوبياات الصااريج النقالة على البضائع اخلطرة مر  الرهر   4-2-5-2-1

ضرافة إىل إلبااألحكرام الصااريج النقالة الي هنطبق علرى مروات حمردتة. وجير  اسرتيفاء هرذا  أحكامالنقالة معلومات حمدتة هتصل ب
  .7-6يف الفصل لعامة الوارتة االشرتاطات االعامة الوارتة يف هذا الفصل و األحكام 

 االشرررررتاطات الرررريالنقررررل يف صررررااريج  قالررررة ، هبررررخت هوبياررررات 9إىل  3 والرهرررر  1ة مرررروات الرهبرررريف حالررررة  4-2-5-2-2
هنفيس ، واشرتاطات فتحة القاع واشرتاطات (م  فوالذ مربعي)الصاريج هليكل م  حيغ يتىن ضغط اختبار، ويتىن مسك  هنطبق
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 2-5واألااسيد الفوقية العضوية الوارتة يف الشعبة  1-4املوات الذاهية التفاعل الوارتة يف الشعبة ، هدرج T23 التوبي  ويف الضغط.
 الطوارئ. طبق علياا م  اشرتاطات تربة حرارة الضبط وتربة حرارةني ما بنقلاا يف صااريج  قالة مع بيامالي يسمح 

يبررخت يقصررى ضررغوط هررو لة غرر  املرردتة. و لغررازات املسررية علررى ا T50النقررل يف صررااريج  قالررة هوبيرر  نطبررق ي 4-2-5-2-3
واشررتاطات تربرة مرلء الصرااريج بالغرازات املسريلة  ،هشغيل مسموح لا، واشررتاطات فتحرات القراع، واشررتاطات مفيرف الضرغط

 غ  املدتة املسموح بنقلاا يف صااريج  قالة.
 لة املدتة.ية لغازات املسى اعل T75صااريج  قالة  يفالنقل  هوبي نطبق ي 4-2-5-2-4
 للنقل يف صااريج  قالةهعيخت التوبي  املناس   4-2-5-2-5

لبنررد حمرردت للبضررائع اخلطرررة، جيرروز اسررتخدام  10صررااريج  قالررة يف العمرروت لنقررل يف عنرردما يرررت هوبيرر  حمرردت ل 
يتعلرق بفتحرة القراع  ، وبرتهيبات يشد صررامة فيمرااهليكلهتسم بقيم يعلى لضغط االختبار ومسك  ،ضافية لنقل املاتة املعنيةإصااريج  قالة 

 الضغط. وهنطبق املباتئ التوبياية التالية على هعيخت الصااريج النقالة املناسبة الي جيوز استخداماا لنقل موات معينة:هنفيس ووسيلة 
التوجيه المحدد 

 نقالة صهاريجأخرى مسموح بها للنقل في توجيهات  النقالة للصهاريج
T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22  
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13 T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 ال شيء 
T23 ال شيء 

137 

 هوبياات الصااريج النقالة 4-2-5-2-6
صرراريج  قررال عنررد اسررتخدام  لنقررل مرروات نطبقررة علررى النقالررة االشرررتاطات املحترردت هوبياررات الصررااريج  

مرررم مررر  الفررروالذ لبرررايتىن ضرررغط اختبرررار ويتىن مسرررك جلررردار الصررراريج ) T22إىل  T1حمررردتة. وحتررردت هوبيارررات الصرررااريج النقالرررة 
 القاع.املربعي( واشرتاطات مفيف الضغط وفتحة 

T1 - T22 توجيهات الصهاريج النقالة  T1 - T22 
األحكام العامة . ويجب استيفاء 9إلى  3الرتب و  1الرتبة  على المواد السائلة والصلبة المصنفة فيالصهاريج النقالة هذه  تنطبق توجيهات

 .2-7-6واالشتراطات الواردة في القسم  1-2-4الواردة في القسم 

توجيه الصهاريج 
 النقالة

أدنى ضغط 
 )بار( اختبار

أدنى سمك لجدار الصهريج 
 (م من الفوالذ المرجعيمبال)

 (4-2-7-6انظر )
 )أ(الضغط اشتراطات تخفيف

 (8-2-7-6انظر )
 )ب(القاع اشتراطات فتحة

 (6-2-7-6انظر )
T1 1.5  2-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T2 1.5  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T3 2.65  2-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T4 2.65  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T5 2.65  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T6 4  2-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T7 4  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T8 4  غ  مسموح لا عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T9 4 6  غ  مسموح لا عاتية مم 

T10 4 6  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T11 6  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T12 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T13 6 6  غ  مسموح لا عاتية مم 
T14 6 6  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T15 10  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T16 10  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T17 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية مم 
T18 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T19 10 6  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T20 10 8  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T21 10 10  غ  مسموح لا عاتية مم 
T22 10 10  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
   .3-8-2-7-6باستثناء الفقرة  8-2-7-6عند ذار المة "عاتية" هنطبق اافة االشرتاطات الوارتة يف  )ي(

 وبرررروت فتحررررة قرررراع إذا اا رررر  املرررراتة املرررررات  قلاررررا سررررائلة هرررررت يف هررررذا العمرررروت عبررررارة "غرررر  مسررررموح لررررا"، يكرررروم حمظررررورا   عنرررردما )ب(
مجيع تربات احلرارة املصاتفة يف ظروف النقل العاتيرة، فرام  عنداملاتة املرات  قلاا بامدة  ظل إذا  يما (.1-6-2-7-6)ا ظر 

 لا. هكوم مسموحا   2-6-2-7-6فتحة القاع املستوفية الشرتاطات الفقرة 
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 2-5واألااسيد الفوقية العضوية الوارتة يف الشعبة  1-4املوات الذاهية التفاعل الوارتة يف الشعبة ، هدرج T23 التوبي  ويف الضغط.
 الطوارئ. طبق علياا م  اشرتاطات تربة حرارة الضبط وتربة حرارةني ما بنقلاا يف صااريج  قالة مع بيامالي يسمح 

يبررخت يقصررى ضررغوط هررو لة غرر  املرردتة. و لغررازات املسررية علررى ا T50النقررل يف صررااريج  قالررة هوبيرر  نطبررق ي 4-2-5-2-3
واشررتاطات تربرة مرلء الصرااريج بالغرازات املسريلة  ،هشغيل مسموح لا، واشررتاطات فتحرات القراع، واشررتاطات مفيرف الضرغط

 غ  املدتة املسموح بنقلاا يف صااريج  قالة.
 لة املدتة.ية لغازات املسى اعل T75صااريج  قالة  يفالنقل  هوبي نطبق ي 4-2-5-2-4
 للنقل يف صااريج  قالةهعيخت التوبي  املناس   4-2-5-2-5

لبنررد حمرردت للبضررائع اخلطرررة، جيرروز اسررتخدام  10صررااريج  قالررة يف العمرروت لنقررل يف عنرردما يرررت هوبيرر  حمرردت ل 
يتعلرق بفتحرة القراع  ، وبرتهيبات يشد صررامة فيمرااهليكلهتسم بقيم يعلى لضغط االختبار ومسك  ،ضافية لنقل املاتة املعنيةإصااريج  قالة 

 الضغط. وهنطبق املباتئ التوبياية التالية على هعيخت الصااريج النقالة املناسبة الي جيوز استخداماا لنقل موات معينة:هنفيس ووسيلة 
التوجيه المحدد 

 نقالة صهاريجأخرى مسموح بها للنقل في توجيهات  النقالة للصهاريج
T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22  
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13 T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 ال شيء 
T23 ال شيء 
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 هوبياات الصااريج النقالة 4-2-5-2-6
صرراريج  قررال عنررد اسررتخدام  لنقررل مرروات نطبقررة علررى النقالررة االشرررتاطات املحترردت هوبياررات الصررااريج  

مرررم مررر  الفررروالذ لبرررايتىن ضرررغط اختبرررار ويتىن مسرررك جلررردار الصررراريج ) T22إىل  T1حمررردتة. وحتررردت هوبيارررات الصرررااريج النقالرررة 
 القاع.املربعي( واشرتاطات مفيف الضغط وفتحة 

T1 - T22 توجيهات الصهاريج النقالة  T1 - T22 
األحكام العامة . ويجب استيفاء 9إلى  3الرتب و  1الرتبة  على المواد السائلة والصلبة المصنفة فيالصهاريج النقالة هذه  تنطبق توجيهات

 .2-7-6واالشتراطات الواردة في القسم  1-2-4الواردة في القسم 

توجيه الصهاريج 
 النقالة

أدنى ضغط 
 )بار( اختبار

أدنى سمك لجدار الصهريج 
 (م من الفوالذ المرجعيمبال)

 (4-2-7-6انظر )
 )أ(الضغط اشتراطات تخفيف

 (8-2-7-6انظر )
 )ب(القاع اشتراطات فتحة

 (6-2-7-6انظر )
T1 1.5  2-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T2 1.5  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T3 2.65  2-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T4 2.65  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T5 2.65  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T6 4  2-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T7 4  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T8 4  غ  مسموح لا عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T9 4 6  غ  مسموح لا عاتية مم 

T10 4 6  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T11 6  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T12 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T13 6 6  غ  مسموح لا عاتية مم 
T14 6 6  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T15 10  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية 2-4-2-7-6ا ظر 
T16 10  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T17 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  عاتية مم 
T18 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T19 10 6  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T20 10 8  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
T21 10 10  غ  مسموح لا عاتية مم 
T22 10 10  غ  مسموح لا 3-8-2-7-6ا ظر  مم 
   .3-8-2-7-6باستثناء الفقرة  8-2-7-6عند ذار المة "عاتية" هنطبق اافة االشرتاطات الوارتة يف  )ي(

 وبرررروت فتحررررة قرررراع إذا اا رررر  املرررراتة املرررررات  قلاررررا سررررائلة هرررررت يف هررررذا العمرررروت عبررررارة "غرررر  مسررررموح لررررا"، يكرررروم حمظررررورا   عنرررردما )ب(
مجيع تربات احلرارة املصاتفة يف ظروف النقل العاتيرة، فرام  عنداملاتة املرات  قلاا بامدة  ظل إذا  يما (.1-6-2-7-6)ا ظر 

 لا. هكوم مسموحا   2-6-2-7-6فتحة القاع املستوفية الشرتاطات الفقرة 
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T23  النقالةتوجيه الصهاريج T23 
األحكهام العامهة . ويجهب اسهتيفاء 2-5الشهعبة المدرجهة فهي األكاسهيد الفوقيهة العضهوية الذاتيهة التفاعهل و  1-4الصهاريج النقالة هذا على مهواد الشهعبة ينطبق توجيه 

الذاتيهة التفاعهل واألكاسهيد الفوقيهة العضهوية للشهعبة  1-4األحكام الخاصة بمواد الشعبة  أيضا  وتستوفى . 2-7-6 القسمواشتراطات  1-2-4 القسمالواردة في 
 .13-1-2-4 ، الواردة في5-2

 رقم
األمم 
 المادة المتحدة

أدنى 
ضغط 
اختبار 

 (بار)

أدنى سمك 
 الصهريج لجدار 

بالمم من )
الفوالذ 
 (المرجعي

اشتراطات فتحة 
 القاع

اشتراطات تخفيف 
 الملء درجة الضغط

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة 
حرارة 
 الطوارئ

، ‘واو‘يااسررريد فوقيررررة عضرررروية، النرررروع  3109
 سائلة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

  ا ظر
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

  ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

 )ي(درو فرررررروق ياسرررررريد بوهيررررررل ثررررررالثييرررررره 
 مع املاءيف املائة  72يتجاوز  ال برتايز

       

 درو فرررروق ياسرررريد اوميررررل، برتايررررزيرررره 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  90يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

 فوق ياسيد ثنائي بوهيل ثرالثي، برتايرز 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  32يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

درو فرروق ياسرريد ييسرروبروبيل اوميررل، يرره 
يف مرررراتة  يف املائررررة 72يتجرررراوز  ال برتايررررز

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

 درو فررروق ياسررريد بارامنثيرررل برتايرررزيررره 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  72يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

 درو فرررروق ياسرررريد بينا يررررل، برتايررررزيرررره 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  56يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

، ‘واو‘يااسررريد فوقيررررة عضرررروية، النرررروع  3110
  صلبة

 )ب(فوق ياسيد ثنائي اوميل

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

، ‘واو‘يااسررريد فوقيررررة عضرررروية، النرررروع  3119
 سائلة، تربة احلرارة مضبوطة

-2-7-6 ا ظر 4
4-2 

-2-7-6 ا ظر
6-3 

 2-8-2-7-6 ا ظر
 6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

-4 ا ظر
2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

 يوتيكرررا وات يميرررل ثرررالثي فررروق ياسررري  
يف املائررة يف مررراتة  47يتجرراوز  ال برتايررز

 ‘يلف‘النوع مفيف م  

     -10º5- سºس 

فررررروق ياسررررري خرررررالت بوهيرررررل ثرررررالثي،  
يف مراتة يف املائة  32يتجاوز  ال برتايز

  ‘باء‘النوع  مفيف م 

     +30º35+ سºس 

يثيرررررررل هكسرررررررا وات  -2فررررررروق ياسررررررري  
يف  32يتجررراوز  ال بوهيرررل ثرررالثي، برتايرررز

 ‘باء‘يف ماتة مفيف م  النوع املائة 

     +15º20+ سºس 

 م  املاء. يف املائة 35و ياسيد بوهيل ثالثيدرو فوق يم  ه يف املائة 65شريطة اماذ اخلطوات الالزمة لتحقيق تربة يمام هعاتل تربة يمام  )ي(
 اغ.  2 000الكمية القصوى يف الصاريج النقال الواحد  )ب(
 السلطة املختصة. هعتمداعلى النحو الذ   )ج(

 هابع على الصفحة التالية
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T23 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T23 

 فههههههي الشههههههعبة الههههههواردةاألكاسههههههيد الفوقيههههههة العضههههههوية الذاتيههههههة التفاعههههههل و  1-4الشههههههعبة الصهههههههاريج النقالههههههة هههههههذا علههههههى المههههههواد الههههههواردة فههههههي ينطبههههههق توجيههههههه 
الذاتيهة  1-4األحكهام الخاصهة بمهواد الشهعبة  أيضها  وتسهتوفى . 2-7-6 القسهمواشهتراطات  1-2-4 القسهماألحكام العامهة الهواردة فهي . ويجب استيفاء 5-2

 .13-1-2-4 ة في، الوارد2-5التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

األمم  رقم
 المادة المتحدة

أدنى 
ضغط 
اختبار 

 (بار)

أدنى سمك 
الصهريج لجدار 

بالمم من )
الفوالذ 
 (المرجعي

اشتراطات فتحة 
 القاع

اشتراطات تخفيف 
 الضغط

 درجة
 الملء

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة حرارة 
 الطوارئ

3119 
 )هابع(

فروق ياسري بيفراالت بوهيرل 
يتجررررررراوز  ال ثرررررررالثي، برتايرررررررز

يف مررررررررررررررررراتة  يف املائررررررررررررررررة 27
 ‘باء‘مفيف م  النوع 

      +5º10+ سºس 

ثالثررررري مثيرررررل فررررروق  -5،5،3 
ياسررررررري هكسرررررررا وات بوهيرررررررل 

 32يتجررراوز  ال ثرررالثي، برتايرررز
يف مررراتة مفيرررف مررر  يف املائرررة 

 ‘باء‘النوع 

     +35º40+ سºس 

 ،3)فرررررررررروق ياسرررررررررريد ثنررررررررررائي  
، (ثالثررري هكسررررا ويل - 5،5

يف  38يتجررررررررررررراوز  ال برتايرررررررررررررز
يف مرررررراتة مفيررررررف مرررررر  املائررررررة 
 ‘باء‘النوع يو ‘يلف‘النوع 

 س5º+ سºصفر     

محرررر  فرررروق ياسرررري خررررالت  
 ‘واو‘النوع ، )ت(مقطر مثب 

     +30º35+ سºس 

يااسرررررررريد فوقيرررررررررة عضررررررررروية،  3120
، صررررلبة، تربررررة ‘واو‘النرررروع 
 مضبوطة احلرارة

  ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6 ا ظر
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

  ا ظر
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

سررررررررائل ذايت التفاعررررررررل مرررررررر   3229
 ‘واو‘النوع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر 
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

  

سررررررررائل ذايت التفاعررررررررل مرررررررر   3230
 ‘واو‘النوع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظررررررررررررررررررر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

سررررررررائل ذايت التفاعررررررررل مرررررررر   3239
، تربررررة احلرررررارة ‘واو‘النرررروع 

 مضبوطة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

صرررررررل  ذايت التفاعرررررررل مررررررر   3240
، تربررررة احلرررررارة ‘واو‘النرررروع 

 مضبوطة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1- 

13-13 

 )ج( )ج(

 الذ  هعتمدا السلطة املختصة. النحوعلى  )ج(
يف املائررة مررع املررراء واألاسررجخت الفعررال )محرر  فرروق ياسرري خرررالت +  41يتجرراوز  ال ياسررري خررالت برتايررزهرايبررة مشررتقة مرر  هقطرر  محرر  فرروق  )ت(

H2O2و(. "2-3-3-5-2يف املائرررة، ئيرررغ هسرررتوا املعررراي  الررروارتة يف  9.5 ≤ ( بنسررربة(CORROSIVE  لوحرررة إعرررالم خاربيرررة للخطرررر ،)ياالرررة(
 (2-2-2-2-5، ا ظر 8اإلضايف )النموذج 

- 138 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



138 

T23  النقالةتوجيه الصهاريج T23 
األحكهام العامهة . ويجهب اسهتيفاء 2-5الشهعبة المدرجهة فهي األكاسهيد الفوقيهة العضهوية الذاتيهة التفاعهل و  1-4الصهاريج النقالة هذا على مهواد الشهعبة ينطبق توجيه 

الذاتيهة التفاعهل واألكاسهيد الفوقيهة العضهوية للشهعبة  1-4األحكام الخاصة بمواد الشعبة  أيضا  وتستوفى . 2-7-6 القسمواشتراطات  1-2-4 القسمالواردة في 
 .13-1-2-4 ، الواردة في5-2

 رقم
األمم 
 المادة المتحدة

أدنى 
ضغط 
اختبار 

 (بار)

أدنى سمك 
 الصهريج لجدار 

بالمم من )
الفوالذ 
 (المرجعي

اشتراطات فتحة 
 القاع

اشتراطات تخفيف 
 الملء درجة الضغط

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة 
حرارة 
 الطوارئ

، ‘واو‘يااسررريد فوقيررررة عضرررروية، النرررروع  3109
 سائلة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

  ا ظر
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

  ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

 )ي(درو فرررررروق ياسرررررريد بوهيررررررل ثررررررالثييرررررره 
 مع املاءيف املائة  72يتجاوز  ال برتايز

       

 درو فرررروق ياسرررريد اوميررررل، برتايررررزيرررره 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  90يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

 فوق ياسيد ثنائي بوهيل ثرالثي، برتايرز 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  32يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

درو فرروق ياسرريد ييسرروبروبيل اوميررل، يرره 
يف مرررراتة  يف املائررررة 72يتجرررراوز  ال برتايررررز

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

 درو فررروق ياسررريد بارامنثيرررل برتايرررزيررره 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  72يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

 درو فرررروق ياسرررريد بينا يررررل، برتايررررزيرررره 
يف مررررررررررراتة يف املائرررررررررررة  56يتجررررررررررراوز  ال

 ‘يلف‘مفيف م  النوع 

       

، ‘واو‘يااسررريد فوقيررررة عضرررروية، النرررروع  3110
  صلبة

 )ب(فوق ياسيد ثنائي اوميل

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

، ‘واو‘يااسررريد فوقيررررة عضرررروية، النرررروع  3119
 سائلة، تربة احلرارة مضبوطة

-2-7-6 ا ظر 4
4-2 

-2-7-6 ا ظر
6-3 

 2-8-2-7-6 ا ظر
 6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

-4 ا ظر
2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

 يوتيكرررا وات يميرررل ثرررالثي فررروق ياسررري  
يف املائررة يف مررراتة  47يتجرراوز  ال برتايررز

 ‘يلف‘النوع مفيف م  

     -10º5- سºس 

فررررروق ياسررررري خرررررالت بوهيرررررل ثرررررالثي،  
يف مراتة يف املائة  32يتجاوز  ال برتايز

  ‘باء‘النوع  مفيف م 

     +30º35+ سºس 

يثيرررررررل هكسرررررررا وات  -2فررررررروق ياسررررررري  
يف  32يتجررراوز  ال بوهيرررل ثرررالثي، برتايرررز

 ‘باء‘يف ماتة مفيف م  النوع املائة 

     +15º20+ سºس 

 م  املاء. يف املائة 35و ياسيد بوهيل ثالثيدرو فوق يم  ه يف املائة 65شريطة اماذ اخلطوات الالزمة لتحقيق تربة يمام هعاتل تربة يمام  )ي(
 اغ.  2 000الكمية القصوى يف الصاريج النقال الواحد  )ب(
 السلطة املختصة. هعتمداعلى النحو الذ   )ج(

 هابع على الصفحة التالية
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T23 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T23 

 فههههههي الشههههههعبة الههههههواردةاألكاسههههههيد الفوقيههههههة العضههههههوية الذاتيههههههة التفاعههههههل و  1-4الشههههههعبة الصهههههههاريج النقالههههههة هههههههذا علههههههى المههههههواد الههههههواردة فههههههي ينطبههههههق توجيههههههه 
الذاتيهة  1-4األحكهام الخاصهة بمهواد الشهعبة  أيضها  وتسهتوفى . 2-7-6 القسهمواشهتراطات  1-2-4 القسهماألحكام العامهة الهواردة فهي . ويجب استيفاء 5-2

 .13-1-2-4 ة في، الوارد2-5التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

األمم  رقم
 المادة المتحدة

أدنى 
ضغط 
اختبار 

 (بار)

أدنى سمك 
الصهريج لجدار 

بالمم من )
الفوالذ 
 (المرجعي

اشتراطات فتحة 
 القاع

اشتراطات تخفيف 
 الضغط

 درجة
 الملء

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة حرارة 
 الطوارئ

3119 
 )هابع(

فروق ياسري بيفراالت بوهيرل 
يتجررررررراوز  ال ثرررررررالثي، برتايرررررررز

يف مررررررررررررررررراتة  يف املائررررررررررررررررة 27
 ‘باء‘مفيف م  النوع 

      +5º10+ سºس 

ثالثررررري مثيرررررل فررررروق  -5،5،3 
ياسررررررري هكسرررررررا وات بوهيرررررررل 

 32يتجررراوز  ال ثرررالثي، برتايرررز
يف مررراتة مفيرررف مررر  يف املائرررة 

 ‘باء‘النوع 

     +35º40+ سºس 

 ،3)فرررررررررروق ياسرررررررررريد ثنررررررررررائي  
، (ثالثررري هكسررررا ويل - 5،5

يف  38يتجررررررررررررراوز  ال برتايرررررررررررررز
يف مرررررراتة مفيررررررف مرررررر  املائررررررة 
 ‘باء‘النوع يو ‘يلف‘النوع 

 س5º+ سºصفر     

محرررر  فرررروق ياسرررري خررررالت  
 ‘واو‘النوع ، )ت(مقطر مثب 

     +30º35+ سºس 

يااسرررررررريد فوقيرررررررررة عضررررررررروية،  3120
، صررررلبة، تربررررة ‘واو‘النرررروع 
 مضبوطة احلرارة

  ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6 ا ظر
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

  ا ظر
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

سررررررررائل ذايت التفاعررررررررل مرررررررر   3229
 ‘واو‘النوع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر 
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

  

سررررررررائل ذايت التفاعررررررررل مرررررررر   3230
 ‘واو‘النوع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظررررررررررررررررررر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

سررررررررائل ذايت التفاعررررررررل مرررررررر   3239
، تربررررة احلرررررارة ‘واو‘النرررروع 

 مضبوطة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

صرررررررل  ذايت التفاعرررررررل مررررررر   3240
، تربررررة احلرررررارة ‘واو‘النرررروع 

 مضبوطة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1- 

13-13 

 )ج( )ج(

 الذ  هعتمدا السلطة املختصة. النحوعلى  )ج(
يف املائررة مررع املررراء واألاسررجخت الفعررال )محرر  فرروق ياسرري خرررالت +  41يتجرراوز  ال ياسررري خررالت برتايررزهرايبررة مشررتقة مرر  هقطرر  محرر  فرروق  )ت(

H2O2و(. "2-3-3-5-2يف املائرررة، ئيرررغ هسرررتوا املعررراي  الررروارتة يف  9.5 ≤ ( بنسررربة(CORROSIVE  لوحرررة إعرررالم خاربيرررة للخطرررر ،)ياالرررة(
 (2-2-2-2-5، ا ظر 8اإلضايف )النموذج 
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T50  الصهاريج النقالةتوجيه T50 
 3502و 3501و 3500والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط )أرقههام األمههم المتحههدة  علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسمالواردة في  األحكام العامة. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 لة غير المبردةالغازات المسيّ  المتحدة

ضغط التشغيل األقصى المسموح 
 ؛صهريج صغير؛ مكشوف (بار)به 

 معزول ؛ يواق شمس
 (أ)على الترتيب

الفتحات 
تحت مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء  كثافة

 القصوى
 29.0 مائي ال ، شاتر 1005

25.7 
22.0 
19.7 

 0.53 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا

 غاز هديد)برومو ثالثي فلوروميثام  1009
R 13B1) 

38.0 
34.0 
30.0 
27.5 

 1.13 عاتية مسموح لا

 7.5 مثب بوهاتاي ،  1010
7.0 
7.0 
7.0 

 0.55 عاتية مسموح لا

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  بوهاتاي  وهيدرواربوم، مثب  1010
 1-3-7-6يف املسموح ب  

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 7.0 بوهام 1011
7.0 
7.0 
7.0 

 0.51 عاتية مسموح لا

 8.0 بوهيلخت 1012
7.0 
7.0 
7.0 

 0.53 عاتية مسموح لا

 19.0 الور 1017
17.0 
15.0 
13.5 

غ  مسموح 
 لا

 1.25 3-7-3-7-6ا ظر 

 26.0 (R 22 غاز هديد)الورو ثنائي فلوروميثام  1018
24.0 
21.0 
19.0 

 1.03 عاتية مسموح لا

واق مشسرري  عررزل يو م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت " الصررااريج الرري الةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ وهعري المررة 12-2-3-7-6مشسري )ا ظرر  م ومررزوتة برواق 1.5"واق مشسري" الصررااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى  عبرارة(؛ وهعري 12-2-3-7-6)ا ظرر 
(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقررة "بدربرة حرررارة التصرميم املربعيررة" 12-2-3-7-6 م ومرزوتة بعررزل حررار  )ا ظررر 1.5" الصرااريج الرري هزيرد يقطارهررا علرى ة"معزولر

 (.  1-3-7-6يف 
 .الزم غ  3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  مالمة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القص    هش  )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط )أرقههام األمههم المتحههدة  علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

 رقم
األمم 
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

األقصى  ضغط التشغيل
هريج ص ؛المسموح به )بار(

واق ؛ مكشوف صغير؛
 )أ(معزول على الترتيب ؛يشمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 23.0 (R 115 غاز هديد)الورو  اسي فلوروإيثام  1020

20.0 
18.0 
16.0 

 1.06 عاتية مسموح لا

غرراز )اعي فلوروإيثررام بررر  -2،2،2،1-الررورو   -1 1021
 (R 124 هديد

10.3 
9.8 
7.9 
7.0 

 1.20 عاتية مسموح لا

 18.0 (سيكلوبروبام)بروبام حلقي  1027
16.0 
14.5 
13.0 

 0.53 عاتية مسموح لا

 16.0 (R 12 غاز هديد)ثنائي الورو ثنائي فلوروميثام  1028
15.0 
13.0 
11.5 

 1.15 عاتية مسموح لا

 7.0 (R 21 هديدغاز )ثنائي الورو فلوروميثام  1029
7.0 
7.0 
7.0 

 1.23 عاتية مسموح لا

 16.0 (R 152a غاز هديد)ثنائي فلوروايثام  -1،1 1030
14.0 
12.4 
11.0 

 0.79 عاتية مسموح لا

 7.0 مائي ال يمخت ثنائي مثيل، 1032
7.0 
7.0 
7.0 

 0.59 عاتية مسموح لا

واق  عررزل يو م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت " الصررااريج الرري الةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ 12-2-3-7-6مشسري )ا ظرر  م ومرزوتة برواق 1.5"واق مشسي" الصااريج الي هزيد يقطارها على  عبارة(؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 

(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقرة "بدربرة حررارة 12-2-3-7-6م ومرزوتة بعرزل حررار  )ا ظرر  1.5علرى " الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا ةوهعي المة "معزولر
 (.  1-3-7-6التصميم املربعية" يف 

 .الزمغ   3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50  الصهاريج النقالةتوجيه T50 
 3502و 3501و 3500والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط )أرقههام األمههم المتحههدة  علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسمالواردة في  األحكام العامة. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 لة غير المبردةالغازات المسيّ  المتحدة

ضغط التشغيل األقصى المسموح 
 ؛صهريج صغير؛ مكشوف (بار)به 

 معزول ؛ يواق شمس
 (أ)على الترتيب

الفتحات 
تحت مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء  كثافة

 القصوى
 29.0 مائي ال ، شاتر 1005

25.7 
22.0 
19.7 

 0.53 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا

 غاز هديد)برومو ثالثي فلوروميثام  1009
R 13B1) 

38.0 
34.0 
30.0 
27.5 

 1.13 عاتية مسموح لا

 7.5 مثب بوهاتاي ،  1010
7.0 
7.0 
7.0 

 0.55 عاتية مسموح لا

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  بوهاتاي  وهيدرواربوم، مثب  1010
 1-3-7-6يف املسموح ب  

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 7.0 بوهام 1011
7.0 
7.0 
7.0 

 0.51 عاتية مسموح لا

 8.0 بوهيلخت 1012
7.0 
7.0 
7.0 

 0.53 عاتية مسموح لا

 19.0 الور 1017
17.0 
15.0 
13.5 

غ  مسموح 
 لا

 1.25 3-7-3-7-6ا ظر 

 26.0 (R 22 غاز هديد)الورو ثنائي فلوروميثام  1018
24.0 
21.0 
19.0 

 1.03 عاتية مسموح لا

واق مشسرري  عررزل يو م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت " الصررااريج الرري الةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ وهعري المررة 12-2-3-7-6مشسري )ا ظرر  م ومررزوتة برواق 1.5"واق مشسري" الصررااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى  عبرارة(؛ وهعري 12-2-3-7-6)ا ظرر 
(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقررة "بدربرة حرررارة التصرميم املربعيررة" 12-2-3-7-6 م ومرزوتة بعررزل حررار  )ا ظررر 1.5" الصرااريج الرري هزيرد يقطارهررا علرى ة"معزولر

 (.  1-3-7-6يف 
 .الزم غ  3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  مالمة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القص    هش  )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط )أرقههام األمههم المتحههدة  علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

 رقم
األمم 
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

األقصى  ضغط التشغيل
هريج ص ؛المسموح به )بار(

واق ؛ مكشوف صغير؛
 )أ(معزول على الترتيب ؛يشمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 23.0 (R 115 غاز هديد)الورو  اسي فلوروإيثام  1020

20.0 
18.0 
16.0 

 1.06 عاتية مسموح لا

غرراز )اعي فلوروإيثررام بررر  -2،2،2،1-الررورو   -1 1021
 (R 124 هديد

10.3 
9.8 
7.9 
7.0 

 1.20 عاتية مسموح لا

 18.0 (سيكلوبروبام)بروبام حلقي  1027
16.0 
14.5 
13.0 

 0.53 عاتية مسموح لا

 16.0 (R 12 غاز هديد)ثنائي الورو ثنائي فلوروميثام  1028
15.0 
13.0 
11.5 

 1.15 عاتية مسموح لا

 7.0 (R 21 هديدغاز )ثنائي الورو فلوروميثام  1029
7.0 
7.0 
7.0 

 1.23 عاتية مسموح لا

 16.0 (R 152a غاز هديد)ثنائي فلوروايثام  -1،1 1030
14.0 
12.4 
11.0 

 0.79 عاتية مسموح لا

 7.0 مائي ال يمخت ثنائي مثيل، 1032
7.0 
7.0 
7.0 

 0.59 عاتية مسموح لا

واق  عررزل يو م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت " الصررااريج الرري الةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ 12-2-3-7-6مشسري )ا ظرر  م ومرزوتة برواق 1.5"واق مشسي" الصااريج الي هزيد يقطارها على  عبارة(؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 

(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقرة "بدربرة حررارة 12-2-3-7-6م ومرزوتة بعرزل حررار  )ا ظرر  1.5علرى " الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا ةوهعي المة "معزولر
 (.  1-3-7-6التصميم املربعية" يف 

 .الزمغ   3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر المسيلة غيالغازات  المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 15.5 ث  ثنائي مثيلي 1033

13.8 
12.0 
10.6 

 0.58 عاتية مسموح لا

 7.0 يمخت يثيل 1036
7.0 
7.0 
7.0 

 0.61 عاتية مسموح لا

 7.0 الوريد يثيل 1037
7.0 
7.0 
7.0 

 0.80 عاتية مسموح لا

 1 الريضرغط  حر  ثيلخت مع  رتوبرخت األياسيد  1040
 س°50عند( بار 10)ميغاباسكال 

- 
- 
- 

10.0 

غ  مسموح 
 لا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

ياسرررريد األثيلررررخت وثرررراين ياسرررريد الكربرررروم، خملرررروط  1041
يف  9زيرد علرى هياسيد األثيلخت بنسبة على حيتو  

 يف املائة  87هتجاوز  وال املائة

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 
 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 8.1 ييسو بوهيلخت 1055
7.0 
7.0 
7.0 

 0.52 عاتية مسموح لا

 28.0 يستيلخت وبروباتايخت، خملوط مثب  مثيل 1060
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 عاتية مسموح لا

 10.8 مائي ال يمخت مثيل، 1061
9.6 
7.8 
7.0 

 0.58 عاتية مسموح لا

واق  يو عررزل م برردوم 1.5علررى " الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت ال " الصررااريج الرريةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظرر مشسري  برواق م ومرزوتة 1.5ة "واق مشسي" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى عبار (؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 

ملتعلقرررة "بدربرررة حررررارة (؛ )ا ظرررر التعررراريف ا12-2-3-7-6 م ومرررزوتة بعرررزل حررررار  )ا ظرررر 1.5" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهرررا علرررى ةوهعررري المرررة "معزولررر
 (.1-3-7-6التصميم املربعية" يف 

 .الزمغ   3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط المبههرّدةعلههى الغههازات المسههيّلة غيههر الصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)به 

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
 تحت

مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
يف  2يزيرررد علرررى  مرررا حيترررو  علرررى بروميرررد مثيرررل 1062

 املائة الوروبيكري 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 1.51 3-7-3-7-6ا ظر 

 14.5 (R 40 غاز هديد)الوريد مثيل  1063
12.7 
11.3 
10.0 

 0.81 عاتية مسموح لا

 7.0 مرابتام مثيل 1064
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

 7.0 رابع ياسيد ثنائي النرتوبخت 1067
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 1.30 3-7-3-7-6ا ظر 

ضغط التشغيل األقصى ا ظر هعريف  غاز النفط، مسيةل 1075
 املسموح ب  يف

6-7-3-1 

  ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 28.0 بروبيلخت 1077
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 عاتية مسموح لا

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  غاز هديد،  . م. ي. 1078
 املسموح ب  يف

6-7-3-1 

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 11.6 الكدي  دثاين ياسي 1079
10.3 
8.5 
7.6 

غ  مسموح 
 لا

 1.23 3-7-3-7-6ا ظر 

 غرررراز هديرررردمثبرررر  )ثالثرررري فلوروالررررورو يثيلررررخت،  1082
R 1113) 

17.0 
15.0 
13.1 
11.6 

غ  مسموح 
 لا

 1.13 3-7-3-7-6ا ظر 

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى " ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جراوزهت " الصرااريج الري الةهعي المرة "صرغ   )ي(
(؛ وهعررري  12-2-3-7-6مشسررري )ا ظرررر  م ومرررزوتة برررواق 1.5ة "واق مشسررري" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهررا علرررى عبرررار (؛ وهعررري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظررر التعرراريف املتعلقررة "بدربررة حرررارة التصررميم 12-2-3-7-6م ومررزوتة بعررزل حرررار  )ا ظررر  1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةالمررة "معزولرر
 (.1-3-7-6املربعية" يف 

 .الزمغ   3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر المسيلة غيالغازات  المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 15.5 ث  ثنائي مثيلي 1033

13.8 
12.0 
10.6 

 0.58 عاتية مسموح لا

 7.0 يمخت يثيل 1036
7.0 
7.0 
7.0 

 0.61 عاتية مسموح لا

 7.0 الوريد يثيل 1037
7.0 
7.0 
7.0 

 0.80 عاتية مسموح لا

 1 الريضرغط  حر  ثيلخت مع  رتوبرخت األياسيد  1040
 س°50عند( بار 10)ميغاباسكال 

- 
- 
- 

10.0 

غ  مسموح 
 لا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

ياسرررريد األثيلررررخت وثرررراين ياسرررريد الكربرررروم، خملرررروط  1041
يف  9زيرد علرى هياسيد األثيلخت بنسبة على حيتو  

 يف املائة  87هتجاوز  وال املائة

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 
 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 8.1 ييسو بوهيلخت 1055
7.0 
7.0 
7.0 

 0.52 عاتية مسموح لا

 28.0 يستيلخت وبروباتايخت، خملوط مثب  مثيل 1060
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 عاتية مسموح لا

 10.8 مائي ال يمخت مثيل، 1061
9.6 
7.8 
7.0 

 0.58 عاتية مسموح لا

واق  يو عررزل م برردوم 1.5علررى " الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت ال " الصررااريج الرريةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظرر مشسري  برواق م ومرزوتة 1.5ة "واق مشسي" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى عبار (؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 

ملتعلقرررة "بدربرررة حررررارة (؛ )ا ظرررر التعررراريف ا12-2-3-7-6 م ومرررزوتة بعرررزل حررررار  )ا ظرررر 1.5" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهرررا علرررى ةوهعررري المرررة "معزولررر
 (.1-3-7-6التصميم املربعية" يف 

 .الزمغ   3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط المبههرّدةعلههى الغههازات المسههيّلة غيههر الصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)به 

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
 تحت

مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
يف  2يزيرررد علرررى  مرررا حيترررو  علرررى بروميرررد مثيرررل 1062

 املائة الوروبيكري 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 1.51 3-7-3-7-6ا ظر 

 14.5 (R 40 غاز هديد)الوريد مثيل  1063
12.7 
11.3 
10.0 

 0.81 عاتية مسموح لا

 7.0 مرابتام مثيل 1064
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

 7.0 رابع ياسيد ثنائي النرتوبخت 1067
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 1.30 3-7-3-7-6ا ظر 

ضغط التشغيل األقصى ا ظر هعريف  غاز النفط، مسيةل 1075
 املسموح ب  يف

6-7-3-1 

  ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 28.0 بروبيلخت 1077
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 عاتية مسموح لا

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  غاز هديد،  . م. ي. 1078
 املسموح ب  يف

6-7-3-1 

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 11.6 الكدي  دثاين ياسي 1079
10.3 
8.5 
7.6 

غ  مسموح 
 لا

 1.23 3-7-3-7-6ا ظر 

 غرررراز هديرررردمثبرررر  )ثالثرررري فلوروالررررورو يثيلررررخت،  1082
R 1113) 

17.0 
15.0 
13.1 
11.6 

غ  مسموح 
 لا

 1.13 3-7-3-7-6ا ظر 

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى " ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جراوزهت " الصرااريج الري الةهعي المرة "صرغ   )ي(
(؛ وهعررري  12-2-3-7-6مشسررري )ا ظرررر  م ومرررزوتة برررواق 1.5ة "واق مشسررري" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهررا علرررى عبرررار (؛ وهعررري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظررر التعرراريف املتعلقررة "بدربررة حرررارة التصررميم 12-2-3-7-6م ومررزوتة بعررزل حرررار  )ا ظررر  1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةالمررة "معزولرر
 (.1-3-7-6املربعية" يف 

 .الزمغ   3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةعلههى الصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)به 

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
 تحت

مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 7.0 مائي ال يمخت ثالثي مثيل، 1083

7.0 
7.0 
7.0 

 0.56 عاتية مسموح لا

 7.0 مثب بروميد الفينيل،  1085
7.0 
7.0 
7.0 

 1.37 عاتية مسموح لا

 10.6 نيل، مثب يالوريد الف 1086
9.3 
8.0 
7.0 

 0.81 عاتية مسموح لا

 7.0  ث  مثيل الفينيل، مثبي 1087
7.0 
7.0 
7.0 

 0.67 عاتية مسموح لا

حيتررررو   الكلرررروروبيكري  والوريررررد املثيررررل، خملرررروط 1581
 الوروبيكري  يف املائة 2يزيد على  ما ال على

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 1.51 3-7-3-7-6ا ظر 

 19.2 الكلوروبيكري  وبروميد املثيل، خملوط 1582
16.9 
15.1 
13.1 

غ  مسموح 
 لا

 0.81 3-7-3-7-6ا ظر 

  غررررررررررررررراز هديرررررررررررررررد)سداسررررررررررررررري فلررررررررررررررروروالدوبيلخت  1858
R 1216) 

19.2 
16.9 
15.1 
13.1 

 1.11 عاتية مسموح لا

 15.2 والوريد املثيلخت، خملوطالوريد املثيل  1912
13.0 
11.6 
10.1 

 0.81 عاتية مسموح لا

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جراوزهت " الصرااريج الري الةهعي المرة "صرغ   )ي(
(؛ وهعررري  12-2-3-7-6مشسررري )ا ظرررر  م ومرررزوتة برررواق 1.5الررري هزيرررد يقطارهررا علرررى ة "واق مشسررري" الصرررااريج عبرررار (؛ وهعررري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظررر التعرراريف املتعلقررة "بدربررة حرررارة التصررميم 12-2-3-7-6م ومررزوتة بعررزل حرررار  )ا ظررر  1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةالمررة "معزولرر
 (.  1-3-7-6املربعية" يف 

 غ  الزم. 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  اطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصمهش  المة "عاتية" يف اشرت  )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

تخفيف اشتراطات 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
ربرررررررراعي  -2،2،1،1-ثنررررررررائي الررررررررورو  -2،1 1958

 (R 114 غاز هديد)فلوروايثام 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.30 عاتية مسموح لا

خملرررررررروط، مسرررررررريةل،  ،درو اربرررررررروينيررررررررغرررررررراز ه 1965
 .ي م.  .

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 
 املسموح ب  يف

6-7-3-1 

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 8.5 ييسو بوهام 1969
7.5 
7.0 
7.0 

 0.49 عاتية مسموح لا

الررررررررورو ثنررررررررائي فلوروميثررررررررام والررررررررورو  اسرررررررري  1973
فلوروايثررام، خملرروط ذو تربررة غليررام ثابتررة هبلررغ 

يف  49فيرر   سرربة الررورو ثنررائي فلوروميثررام  ررو 
 (R 502 غاز هديداملائة )

28.3 
25.3 
22.8 
20.3 

 1.05 عاتية مسموح لا

 غررررراز هديرررررد)الرررررورو ثنرررررائي فلوروبرومرررررو ميثرررررام  1974
R 12B1) 

7.4 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.61 عاتية مسموح لا

 8.8 (RC 318م حلقي )غاز هديد مثاين فلوروبوها 1976
7.8 
7.0 
7.0 

 1.34 عاتية مسموح لا

 22.5 بروبام 1978
20.4 
18.0 
16.5 

 0.42 عاتية مسموح لا

غراز )ثالثري فلوروإيثرام  -2،2،2-الرورو   -1 1983
 (R 133a هديد

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.18 عاتية مسموح لا

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جاوزهت " الصااريج الي الةهعي المة "صغ   )ي(
(؛ وهعرري  12-2-3-7-6مشسرري )ا ظررر  م ومررزوتة بررواق 1.5ة "واق مشسرري" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى عبررار (؛ وهعرري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقرة "بدربرة حررارة التصرميم 12-2-3-7-6م ومرزوتة بعرزل حررار  )ا ظرر  1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةالمة "معزولر
 (.  1-3-7-6املربعية" يف 

 غ  الزم. 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةعلههى الصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)به 

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
 تحت

مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 7.0 مائي ال يمخت ثالثي مثيل، 1083

7.0 
7.0 
7.0 

 0.56 عاتية مسموح لا

 7.0 مثب بروميد الفينيل،  1085
7.0 
7.0 
7.0 

 1.37 عاتية مسموح لا

 10.6 نيل، مثب يالوريد الف 1086
9.3 
8.0 
7.0 

 0.81 عاتية مسموح لا

 7.0  ث  مثيل الفينيل، مثبي 1087
7.0 
7.0 
7.0 

 0.67 عاتية مسموح لا

حيتررررو   الكلرررروروبيكري  والوريررررد املثيررررل، خملرررروط 1581
 الوروبيكري  يف املائة 2يزيد على  ما ال على

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

غ  مسموح 
 لا

 1.51 3-7-3-7-6ا ظر 

 19.2 الكلوروبيكري  وبروميد املثيل، خملوط 1582
16.9 
15.1 
13.1 

غ  مسموح 
 لا

 0.81 3-7-3-7-6ا ظر 

  غررررررررررررررراز هديرررررررررررررررد)سداسررررررررررررررري فلررررررررررررررروروالدوبيلخت  1858
R 1216) 

19.2 
16.9 
15.1 
13.1 

 1.11 عاتية مسموح لا

 15.2 والوريد املثيلخت، خملوطالوريد املثيل  1912
13.0 
11.6 
10.1 

 0.81 عاتية مسموح لا

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جراوزهت " الصرااريج الري الةهعي المرة "صرغ   )ي(
(؛ وهعررري  12-2-3-7-6مشسررري )ا ظرررر  م ومرررزوتة برررواق 1.5الررري هزيرررد يقطارهررا علرررى ة "واق مشسررري" الصرررااريج عبرررار (؛ وهعررري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظررر التعرراريف املتعلقررة "بدربررة حرررارة التصررميم 12-2-3-7-6م ومررزوتة بعررزل حرررار  )ا ظررر  1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةالمررة "معزولرر
 (.  1-3-7-6املربعية" يف 

 غ  الزم. 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  اطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصمهش  المة "عاتية" يف اشرت  )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

تخفيف اشتراطات 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
ربرررررررراعي  -2،2،1،1-ثنررررررررائي الررررررررورو  -2،1 1958

 (R 114 غاز هديد)فلوروايثام 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.30 عاتية مسموح لا

خملرررررررروط، مسرررررررريةل،  ،درو اربرررررررروينيررررررررغرررررررراز ه 1965
 .ي م.  .

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 
 املسموح ب  يف

6-7-3-1 

 ا ظر عاتية مسموح لا
4-2-2-7 

 8.5 ييسو بوهام 1969
7.5 
7.0 
7.0 

 0.49 عاتية مسموح لا

الررررررررورو ثنررررررررائي فلوروميثررررررررام والررررررررورو  اسرررررررري  1973
فلوروايثررام، خملرروط ذو تربررة غليررام ثابتررة هبلررغ 

يف  49فيرر   سرربة الررورو ثنررائي فلوروميثررام  ررو 
 (R 502 غاز هديداملائة )

28.3 
25.3 
22.8 
20.3 

 1.05 عاتية مسموح لا

 غررررراز هديرررررد)الرررررورو ثنرررررائي فلوروبرومرررررو ميثرررررام  1974
R 12B1) 

7.4 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.61 عاتية مسموح لا

 8.8 (RC 318م حلقي )غاز هديد مثاين فلوروبوها 1976
7.8 
7.0 
7.0 

 1.34 عاتية مسموح لا

 22.5 بروبام 1978
20.4 
18.0 
16.5 

 0.42 عاتية مسموح لا

غراز )ثالثري فلوروإيثرام  -2،2،2-الرورو   -1 1983
 (R 133a هديد

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.18 عاتية مسموح لا

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جاوزهت " الصااريج الي الةهعي المة "صغ   )ي(
(؛ وهعرري  12-2-3-7-6مشسرري )ا ظررر  م ومررزوتة بررواق 1.5ة "واق مشسرري" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى عبررار (؛ وهعرري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقرة "بدربرة حررارة التصرميم 12-2-3-7-6م ومرزوتة بعرزل حررار  )ا ظرر  1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةالمة "معزولر
 (.  1-3-7-6املربعية" يف 

 غ  الزم. 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
ثالثرررررررررري فلوروإيثررررررررررام )غرررررررررراز هديرررررررررررد  -1،1،1 2035

R 143a) 
31.0 
27.5 
24.2 
21.8 

 0.76 عاتية مسموح لا

 23.1 (R 218 غاز هديد)مثاين فلوروبروبام  2424
20.8 
18.6 
16.6 

 1.07 عاتية مسموح لا

غرررررراز ) ثنررررررائي فلوروايثررررررام -1،1-الررررررورو   -1 2517
 (R 142b هديد

8.9 
7.8 
7.0 
7.0 

 0.99 عاتية مسموح لا

يثرام، إثنائي الوروثنرائي فلوروميثرام وثنرائي فلورو  2602
هنفصرررل مكو اهررر  برررالتقط ، هبلرررغ فيررر   ال خملررروط

يف  74 سبة ثنائي الورو ثنرائي فلوروميثرام  رو 
 (R 500 غاز هديداملائة )

20.0 
18.0 
16.0 
14.5 

 1.01 عاتية مسموح لا

 14.6 الوريد ثالثي فلورويستيل 3057
12.9 
11.3 
9.9 

غ  مسموح 
 لا

6-7-3-7-3 1.17 

ثنائي الورو ثنائي فلوروميثام وياسيد األثيلخت،  3070
هتجرررراوز فيرررر   سرررربة ياسرررريد األثيلررررخت  ال خملرررروط
 يف املائة  12.5

14.0 
12.0 
11.0 
9.0 

 1.09 3-7-3-7-6 مسموح لا

 14.3 يث  مثيل الفينيل 3153
13.4 
11.2 
10.2 

 1.14 عاتية مسموح لا

 غررررررراز هديرررررررد)ربررررررراعي فلوروإيثرررررررام  -2،1،1،1 3159
R 134a) 

17.7 
15.7 
13.8 
12.1 

 1.04 عاتية مسموح لا

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى " ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جاوزهت " الصااريج الي الةهعي المة "صغ   )ي(
(؛ وهعرري  12-2-3-7-6مشسرري )ا ظررر  م ومررزوتة بررواق 1.5ة "واق مشسرري" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى عبررار (؛ وهعرري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقرة "بدربرة حررارة التصرميم 12-2-3-7-6م ومرزوتة بعرزل حررار  )ا ظرر  1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةالمة "معزولر
 (.  1-3-7-6املربعية" يف 

 غ  الزم. 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدة علههىالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
 تحت

مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  غاز مسيل، هلوب،  . م. ي. 3161

 املسموح ب  يف 
6-7-3-1 

-2-4ا ظر  عاتية مسموح لا
2-7 

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  غاز مسيل،  . م. ي. 3163
 1-3-7-6املسموح ب  يف 

-2-4ا ظر  عاتية مسموح لا
2-7 

 34.4 (R 125 غاز هديد) اسي فلوروايثام  3220
30.8 
27.5 
24.5 

 0.87 عاتية مسموح لا

 43.0 (R 32 هديدغاز )ثنائي فلوروميثام  3252
39.0 
34.4 
30.5 

 0.78 عاتية مسموح لا

 16.0 (R 227 غاز هديد)سباعي فلوروبروبام  3296
14.0 
12.5 
11.0 

 1.20 عاتية مسموح لا

يثرررام خملررروط، إياسررريد يثيلرررخت والوروربررراعي فلورو  3297
مرر  يف املائررة  8.8يزيررد علررى  علررى مررا الحيتررو  

 ياسيد األثيلخت

8.1 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.16 عاتية مسموح لا

ياسررريد األثيلررررخت و اسررري فلوروإيثررررام، خملرررروط،  3298
مرر  يف املائررة  7.9يزيررد علررى  علررى مررا الحيتررو  

 ياسيد األثيلخت

25.9 
23.4 
20.9 
18.6 

 1.02 عاتية مسموح لا

ياسرررريد األثيلرررررخت وربرررراعي فلوروإيثرررررام، خملررررروط،  3299
مرر  يف املائررة  5.6يزيررد علررى  علررى مررا الحيتررو  

 ياسيد األثيلخت

16.7 
14.7 
12.9 
11.2 

 1.03 عاتية مسموح لا

واق  يو عررزل م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت ال " الصررااريج الرريةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظرر مشسري  م ومرزوتة برواق 1.5هزيرد يقطارهرا علرى ة "واق مشسي" الصرااريج الري عبار (؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 

(؛ )ا ظرررر التعررراريف املتعلقرررة "بدربرررة حررررارة 12-2-3-7-6م ومرررزوتة بعرررزل حررررار  )ا ظرررر  1.5" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهرررا علرررى ةوهعررري المرررة "معزولررر
 (.  1-3-7-6التصميم املربعية" يف 

 .غ  الزم 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  مفيف الضغط إىل يم القرص القصمهش  المة "عاتية" يف اشرتاطات  )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
ثالثرررررررررري فلوروإيثررررررررررام )غرررررررررراز هديرررررررررررد  -1،1،1 2035

R 143a) 
31.0 
27.5 
24.2 
21.8 

 0.76 عاتية مسموح لا

 23.1 (R 218 غاز هديد)مثاين فلوروبروبام  2424
20.8 
18.6 
16.6 

 1.07 عاتية مسموح لا

غرررررراز ) ثنررررررائي فلوروايثررررررام -1،1-الررررررورو   -1 2517
 (R 142b هديد

8.9 
7.8 
7.0 
7.0 

 0.99 عاتية مسموح لا

يثرام، إثنائي الوروثنرائي فلوروميثرام وثنرائي فلورو  2602
هنفصرررل مكو اهررر  برررالتقط ، هبلرررغ فيررر   ال خملررروط

يف  74 سبة ثنائي الورو ثنرائي فلوروميثرام  رو 
 (R 500 غاز هديداملائة )

20.0 
18.0 
16.0 
14.5 

 1.01 عاتية مسموح لا

 14.6 الوريد ثالثي فلورويستيل 3057
12.9 
11.3 
9.9 

غ  مسموح 
 لا

6-7-3-7-3 1.17 

ثنائي الورو ثنائي فلوروميثام وياسيد األثيلخت،  3070
هتجرررراوز فيرررر   سرررربة ياسرررريد األثيلررررخت  ال خملرررروط
 يف املائة  12.5

14.0 
12.0 
11.0 
9.0 

 1.09 3-7-3-7-6 مسموح لا

 14.3 يث  مثيل الفينيل 3153
13.4 
11.2 
10.2 

 1.14 عاتية مسموح لا

 غررررررراز هديرررررررد)ربررررررراعي فلوروإيثرررررررام  -2،1،1،1 3159
R 134a) 

17.7 
15.7 
13.8 
12.1 

 1.04 عاتية مسموح لا

واق مشسري  عرزل يو م بردوم 1.5الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى " ةم؛ وهعري المرة "مكشروف 1.5يقطارهرا  جاوزهت " الصااريج الي الةهعي المة "صغ   )ي(
(؛ وهعرري  12-2-3-7-6مشسرري )ا ظررر  م ومررزوتة بررواق 1.5ة "واق مشسرري" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى عبررار (؛ وهعرري 12-2-3-7-6)ا ظررر 

(؛ )ا ظرر التعراريف املتعلقرة "بدربرة حررارة التصرميم 12-2-3-7-6م ومرزوتة بعرزل حررار  )ا ظرر  1.5" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى ةالمة "معزولر
 (.  1-3-7-6املربعية" يف 

 غ  الزم. 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدة علههىالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
 تحت

مستوى 
 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  غاز مسيل، هلوب،  . م. ي. 3161

 املسموح ب  يف 
6-7-3-1 

-2-4ا ظر  عاتية مسموح لا
2-7 

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى  غاز مسيل،  . م. ي. 3163
 1-3-7-6املسموح ب  يف 

-2-4ا ظر  عاتية مسموح لا
2-7 

 34.4 (R 125 غاز هديد) اسي فلوروايثام  3220
30.8 
27.5 
24.5 

 0.87 عاتية مسموح لا

 43.0 (R 32 هديدغاز )ثنائي فلوروميثام  3252
39.0 
34.4 
30.5 

 0.78 عاتية مسموح لا

 16.0 (R 227 غاز هديد)سباعي فلوروبروبام  3296
14.0 
12.5 
11.0 

 1.20 عاتية مسموح لا

يثرررام خملررروط، إياسررريد يثيلرررخت والوروربررراعي فلورو  3297
مرر  يف املائررة  8.8يزيررد علررى  علررى مررا الحيتررو  

 ياسيد األثيلخت

8.1 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.16 عاتية مسموح لا

ياسررريد األثيلررررخت و اسررري فلوروإيثررررام، خملرررروط،  3298
مرر  يف املائررة  7.9يزيررد علررى  علررى مررا الحيتررو  

 ياسيد األثيلخت

25.9 
23.4 
20.9 
18.6 

 1.02 عاتية مسموح لا

ياسرررريد األثيلرررررخت وربرررراعي فلوروإيثرررررام، خملررررروط،  3299
مرر  يف املائررة  5.6يزيررد علررى  علررى مررا الحيتررو  

 ياسيد األثيلخت

16.7 
14.7 
12.9 
11.2 

 1.03 عاتية مسموح لا

واق  يو عررزل م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت ال " الصررااريج الرريةهعرري المررة "صررغ   )ي(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظرر مشسري  م ومرزوتة برواق 1.5هزيرد يقطارهرا علرى ة "واق مشسي" الصرااريج الري عبار (؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 

(؛ )ا ظرررر التعررراريف املتعلقرررة "بدربرررة حررررارة 12-2-3-7-6م ومرررزوتة بعرررزل حررررار  )ا ظرررر  1.5" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهرررا علرررى ةوهعررري المرررة "معزولررر
 (.  1-3-7-6التصميم املربعية" يف 

 .غ  الزم 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  مفيف الضغط إىل يم القرص القصمهش  المة "عاتية" يف اشرتاطات  )ب(
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

تخفيف اشتراطات 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 0.880، اثافررررة  سرررربية يقررررل مرررر  يمو يرررراحملررررول  3318

ياثررر  علررى يف املرراء، حيتررو س °15عنررد تربررة 
 م  النشاتريف املائة  50م  

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 
 1-3-7-6املسموح ب  يف 

  ا ظر 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا
4-2-2-7 

 R 404A  31.6 غاز هديد 3337
28.3 
25.3 
22.5 

 0.82 عاتية مسموح لا

 R 407A  31.3يد غاز هد  3338
28.1 
25.1 
22.4 

 0.94 عاتية مسموح لا

 R 407B  33.0د غاز هدي 3339
29.6 
26.5 
23.6 

 0.93 عاتية مسموح لا

 R 407C 29.9 غاز هديد 3340
26.8 
23.9 
21.3 

 0.95 عاتية مسموح لا

 ،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3500
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ، هلوبة،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3501
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ، مسية،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3502
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ، ياالة،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3503
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

3504 
، هلوبة،، مسية،   م موات ايميائية حت  الضغط

 ي
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

3505 
موات ايميائية حت  الضغط، هلوبة، ياالة،   م 

 ي
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 
واق  يو عررزل م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت ال " الصررااريج الرريةهعرري المررة "صررغ   )ي(

(؛ 12-2-3-7-6)ا ظرر مشسري  م ومرزوتة برواق 1.5ة "واق مشسي" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى عبار (؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 
(؛ )ا ظرررر التعررراريف املتعلقرررة "بدربرررة حررررارة 12-2-3-7-6م ومرررزوتة بعرررزل حررررار  )ا ظرررر  1.5" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهرررا علرررى ةوهعررري المرررة "معزولررر

 (.  1-3-7-6التصميم املربعية" يف 
 .غ  الزم 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
 ، ينظر إىل تربة امللء بدال  م   سبة امللء القصوى.3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500املتحدة  األمم يرقاميف حالة  )ج(
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       dr 
       

        df 

T75 توجيه الصهاريج النقالة  T75 

  القسهههههمعلهههههى الغهههههازات المسهههههيّلة المبهههههرّدة. ويجهههههب اسهههههتيفاء االشهههههتراطات العامهههههة الهههههواردة فهههههي  الصههههههاريج النقالهههههة ههههههذا ينطبهههههق توجيهههههه
 .4-7-6 القسمواشتراطات  4-2-3

 تعلق بالصهاريج النقالةتأحكام خاصة  4-2-5-3
البديلرررة  يو بالنسررربة ملررروات معينرررة لتررردل علرررى األحكرررام اإلضرررافية يحكرررام خاصرررة للصرررااريج النقالرررة هعرررختَّ  

ز األحكرررررام اخلاصرررررة املتعلقرررررة . ومتيَّرررر7-6االشررررررتاطات الررررروارتة يف الفصرررررل  يو يف هوبيارررررات الصرررررااريج النقالررررةلألحكررررام الررررروارتة 
مرر  قائمررة البضررائع اخلطرررة املبينررة يف  11وهعررخت ملرروات حمرردتة يف العمرروت  TPرمررز يلفبررائي رقمرري يبرردي برراحلرفخت بالصررااريج النقالررة ب

 يلي قائمة باألحكام اخلاصة الي هنطبق على الصااريج النقالة:. وفيما 2-3الفصل 

TP1  2-9-1-2-4امللء املبينة يف جي  عدم جتاوز تربة.  

 Degree of filling (تربة امللء= )

TP2   3-9-1-2-4املبينة يف جي  عدم جتاوز تربة امللء.  

 Degree of filling(  تربة امللء) =                     

TP3    )للمرررررروات الصررررررلبة الرررررري هنقررررررل يف تربررررررات حرررررررارة يعلررررررى مرررررر  تربررررررة املررررررلء القصرررررروى )بالنسرررررربة املئويررررررة
 للمبرررخت وفقرررا   لءاملرررحتررردت تربرررة ارة مرهفعرررة، ر للسررروائل الررري هنقرررل يف تربرررات حررو ا صررراارها  حررررارة تربررة

  .5-9-1-2-4 يف

   Degree of filling (تربة امللء=  )   95             

TP4     يو، ابررررررررديل، ي  قيمررررررررة يخرررررررررى هقرهررررررررا السررررررررلطة املختصررررررررة يف املائررررررررة  90ال هتجرررررررراوز تربررررررررة املررررررررلء 
 (.2-16-1-2-4ا ظر )

TP5 6-3-2-4امللء املبينة يف  تربة ُهستوا.  
TP6  ، يرررزوت بوسرررائل لتخفيرررف يم يف ذلرررك اإلحاطرررة برررالن ام،  مبرررا يف ي  ظررررف،الصررراريج ا فجرررار  ملنرررعجيررر

 هكوم الوسيلة متوافقة مع املاتة.يم و  ،وطبيعة املاتة املنقولةت  الضغط مناسبة لسع
TP7 وسيلة يخرى. يو م  حيز البخار باستخدام النرتوبخت اهلواء يُزال 
TP8  بار إذا اا    قطة اشتعال املاتة املنقولة يعلرى مر   1.5 ضغط اختبار الصاريج النقال إىل مفي جيوز

 س.°صفر
TP9  مبوافقة السلطة املختصة. إال لذا الوصف يف صاريج  قال ماتةهنقل ال 

95  
1 +  (tr - tf) 

97  
1 +  (tr - tf) 
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T50 هابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3502و 3501و 3500)أرقههام األمههم المتحههدة  والمههواد الكيميائيههة تحههت الضههغط علههى الغههازات المسههيّلة غيههر المبههرّدةالصهههاريج النقالههة هههذا ينطبههق توجيههه 

 .3-7-6 القسمواشتراطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة في. ويجب استيفاء 3505و 3504و 3503و

األمم  رقم
 المبردةر الغازات المسيلة غي المتحدة

لمسموح به اضغط التشغيل األقصى 
؛ هريج صغير؛ مكشوفص؛ (بار)

 )أ(معزول على الترتيب ؛يواق شمس

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

تخفيف اشتراطات 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6انظر )
الملء كثافة 

 القصوى
 0.880، اثافررررة  سرررربية يقررررل مرررر  يمو يرررراحملررررول  3318

ياثررر  علررى يف املرراء، حيتررو س °15عنررد تربررة 
 م  النشاتريف املائة  50م  

ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 
 1-3-7-6املسموح ب  يف 

  ا ظر 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا
4-2-2-7 

 R 404A  31.6 غاز هديد 3337
28.3 
25.3 
22.5 

 0.82 عاتية مسموح لا

 R 407A  31.3يد غاز هد  3338
28.1 
25.1 
22.4 

 0.94 عاتية مسموح لا

 R 407B  33.0د غاز هدي 3339
29.6 
26.5 
23.6 

 0.93 عاتية مسموح لا

 R 407C 29.9 غاز هديد 3340
26.8 
23.9 
21.3 

 0.95 عاتية مسموح لا

 ،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3500
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ، هلوبة،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3501
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ، مسية،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3502
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

 ، ياالة،   م يموات ايميائية حت  الضغط 3503
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

3504 
، هلوبة،، مسية،   م موات ايميائية حت  الضغط

 ي
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 

3505 
موات ايميائية حت  الضغط، هلوبة، ياالة،   م 

 ي
ا ظر هعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4 3-7-3-7-6ا ظر  مسموح لا 1-3-7-6املسموح ب  يف 
واق  يو عررزل م برردوم 1.5" الصررااريج الرري هزيررد يقطارهررا علررى ةم؛ وهعرري المررة "مكشرروف 1.5يقطارهررا  جرراوزهت ال " الصررااريج الرريةهعرري المررة "صررغ   )ي(

(؛ 12-2-3-7-6)ا ظرر مشسري  م ومرزوتة برواق 1.5ة "واق مشسي" الصرااريج الري هزيرد يقطارهرا علرى عبار (؛ وهعي 12-2-3-7-6مشسي )ا ظر 
(؛ )ا ظرررر التعررراريف املتعلقرررة "بدربرررة حررررارة 12-2-3-7-6م ومرررزوتة بعرررزل حررررار  )ا ظرررر  1.5" الصرررااريج الررري هزيرررد يقطارهرررا علرررى ةوهعررري المرررة "معزولررر

 (.  1-3-7-6التصميم املربعية" يف 
 .غ  الزم 3-7-3-7-6هو وارت يف  اما  هش  المة "عاتية" يف اشرتاطات مفيف الضغط إىل يم القرص القصم )ب(
 ، ينظر إىل تربة امللء بدال  م   سبة امللء القصوى.3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500املتحدة  األمم يرقاميف حالة  )ج(
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       dr 
       

        df 

T75 توجيه الصهاريج النقالة  T75 

  القسهههههمعلهههههى الغهههههازات المسهههههيّلة المبهههههرّدة. ويجهههههب اسهههههتيفاء االشهههههتراطات العامهههههة الهههههواردة فهههههي  الصههههههاريج النقالهههههة ههههههذا ينطبهههههق توجيهههههه
 .4-7-6 القسمواشتراطات  4-2-3

 تعلق بالصهاريج النقالةتأحكام خاصة  4-2-5-3
البديلرررة  يو بالنسررربة ملررروات معينرررة لتررردل علرررى األحكرررام اإلضرررافية يحكرررام خاصرررة للصرررااريج النقالرررة هعرررختَّ  

ز األحكرررررام اخلاصرررررة املتعلقرررررة . ومتيَّرررر7-6االشررررررتاطات الررررروارتة يف الفصرررررل  يو يف هوبيارررررات الصرررررااريج النقالررررةلألحكررررام الررررروارتة 
مرر  قائمررة البضررائع اخلطرررة املبينررة يف  11وهعررخت ملرروات حمرردتة يف العمرروت  TPرمررز يلفبررائي رقمرري يبرردي برراحلرفخت بالصررااريج النقالررة ب

 يلي قائمة باألحكام اخلاصة الي هنطبق على الصااريج النقالة:. وفيما 2-3الفصل 

TP1  2-9-1-2-4امللء املبينة يف جي  عدم جتاوز تربة.  

 Degree of filling (تربة امللء= )

TP2   3-9-1-2-4املبينة يف جي  عدم جتاوز تربة امللء.  

 Degree of filling(  تربة امللء) =                     

TP3    )للمرررررروات الصررررررلبة الرررررري هنقررررررل يف تربررررررات حرررررررارة يعلررررررى مرررررر  تربررررررة املررررررلء القصرررررروى )بالنسرررررربة املئويررررررة
 للمبرررخت وفقرررا   لءاملرررحتررردت تربرررة ارة مرهفعرررة، ر للسررروائل الررري هنقرررل يف تربرررات حررو ا صررراارها  حررررارة تربررة

  .5-9-1-2-4 يف

   Degree of filling (تربة امللء=  )   95             

TP4     يو، ابررررررررديل، ي  قيمررررررررة يخرررررررررى هقرهررررررررا السررررررررلطة املختصررررررررة يف املائررررررررة  90ال هتجرررررررراوز تربررررررررة املررررررررلء 
 (.2-16-1-2-4ا ظر )

TP5 6-3-2-4امللء املبينة يف  تربة ُهستوا.  
TP6  ، يرررزوت بوسرررائل لتخفيرررف يم يف ذلرررك اإلحاطرررة برررالن ام،  مبرررا يف ي  ظررررف،الصررراريج ا فجرررار  ملنرررعجيررر

 هكوم الوسيلة متوافقة مع املاتة.يم و  ،وطبيعة املاتة املنقولةت  الضغط مناسبة لسع
TP7 وسيلة يخرى. يو م  حيز البخار باستخدام النرتوبخت اهلواء يُزال 
TP8  بار إذا اا    قطة اشتعال املاتة املنقولة يعلرى مر   1.5 ضغط اختبار الصاريج النقال إىل مفي جيوز

 س.°صفر
TP9  مبوافقة السلطة املختصة. إال لذا الوصف يف صاريج  قال ماتةهنقل ال 

95  
1 +  (tr - tf) 

97  
1 +  (tr - tf) 
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TP10  ي  بطا رة يخررى  يو مرم علرى األقرل، جيررى هلرا اختبرار سرنو ، 5يلزم وبوت بطا ة مر  الرصراص بسرمك
 هقرها السلطة املختصة. مناسبةاتة م  م

TP12 حمذوف 
TP13  ذاه  عند  قل هذا املاتة.ب قائمبااز هنفس  هوف يلزم 
TP16 زياتهررر  بشررركل مفررررط يف ظرررروف النقرررل العاتيرررة.  يو جيارررز الصررراريج بوسررريلة خاصرررة ملنرررع هبررروط الضرررغط

 3-8-2-7-6بينررة يف هسررتوا شررروط مفيررف الضررغط امل امررا  هعتمررد السررلطة املختصررة هررذا الوسرريلة.و 
 املنتج يف صمام مفيف الضغط. هبلةرملنع 

TP17  املوات غ  العضوية غ  القابلة لالحرتاق. إال للعزل احلرار  للصاريج هستخدمال 
TP18  ُيعررات هسررخخت الصررااريج النقالررة يثنرراء النقررل إذا اا رر   وال ،س°40وس °18احلرررارة بررخت  تربررةبقى سررته

 الصل .مح  ميثااريليك على حتتو  
TP19  يف  ،للتحقرق منر  باملوبرات فروق الصروهيةاهليكرل مرم. وخيضرع مسرك  3احملسوب مبقدار  اجلداريزات مسك

 دروليخت.يبخت ال اختباري  هفاصلة الفرتات المنتصف 
TP20  يف صااريج معزولة حت  غطاء م  النرتوبخت. إال هنقل هذا املاتةال 
TP21  دروليا  وهفحرررررص مررررر  الرررررداخل علرررررى فررررررتات يرررررمترررررد الصرررررااريج هو ، مرررررم 8عررررر   اجلرررررداريقرررررل مسرررررك ال 

 سنة. 2.5 هتجاوزال 
TP22  الوسائل األخرى متوافقة مع األاسجخت. يو التشحيم املستخدمة للوصالت مواتهكوم 
TP23 حمذوف 
TP24   الصرراريج النقررال بوسرريلة هقررع يف حيررز البخررار بالصرراريج يف حالررة يقصررى امررتالء، وذلررك ملنررع  جتايررزميكرر

هررراام ضررغط زائررد  تيجررة لال ررالل البطرريء للمرراتة املنقولررة. ومتنررع هررذا الوسرريلة ييضررا  حرردوث قرردر غرر  
ة تخررول مرروات غريبررة فيرر . ومضررع هررذا الوسرريل يو مقبررول مرر  هسرررب السررائل يف حالررة ا قررالب الصرراريج

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو ملوافقة السلطة املختصة
TP25  يف صررااريج برردوم مرراتة مثبطررة ،يعلررى يو يف املائررة 99.95جيرروز  قررل ثالررغ ياسرريد الكديرر  بنقرراوة، 

 س.°32.5هقل ع   ال تربة عند حراره  استبقاءشريطة 
TP26 حالررررة  ويف رج بسررررم الصرررراريج.جيررر ، عنررررد النقررررل يف تربررررات حرررررارة مرهفعررررة، يم يراةررر  السررررخام خررررا

 عندما هتفاعل املاتة هفاعال  خطرا  مع املاء. إال ينطبق هذا االشرتاط ال 3176 املتحدةاألمم  رقم
TP27 إذا هبررخت يم الضررغط االختبررار   ،بررار 4  قيمترر  قالررة ذات ضررغط اختبررار  يتىن جيرروز اسررتخدام صررااريج

  .1-2-7-6الختبار  الوارت يف يقل مقبول مبوب  هعريف الضغط ا يو بار 4البالغ 
TP28 إذا هبرررررخت يم الضرررررغط  ،برررررار 2.65  قيمتررررر جيررررروز اسرررررتخدام صرررررااريج  قالرررررة ذات ضرررررغط اختبرررررار  يتىن

  .1-2-7-6 يقل مقبول مبوب  هعريف الضغط االختبار  الوارت يف يو بار 2.65االختبار  البالغ 
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TP29  إذا هبرخت يم الضرغط االختبرار   ،برار 1.5صااريج  قالة ذات ضغط اختبار  يتىن قيمتر   استخدامجيوز
  .1-2-7-6يقل مقبول مبوب  هعريف الضغط االختبار  الوارت يف  يو بار 1.5البالغ 

TP30   هذا املاتة يف صااريج معزولة.  قلجي 
TP31 يف حالتاا الصلبة. إال ال جيوز  قل هذا املاتة يف صااريج 
TP32   جيرروز اسررتخدام الصررااريج النقالررة مررع اسررتيفاء 3375و 0332و 0331يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة ،

 الشروط التالية:
الحتبراس غر  الضررور ، يرزوت ارل صراريج  قرال بوسريلة مفيرف للضرغط ميكر  يم هكروم ل ا  هفاتي )ي(

ررلمر  النرروع  رربقررص قَ  يو بنرراب ، احملمة  احملرردت ضررغطالتجرراوز ي وال بعنصررر قابررل لال صراار. يو مص 
ختبرار  اال ااضرغط الي يفروقبار للصااريج النقالة  2.65، ما ينطبقالتفريغ، حسب يو  فجارلال
 بار؛ 4

الصررررااريج.  يف للنقررررل املرررراتة فقررررط، جيرررر  إثبررررات مالءمررررة 3375األمررررم املتحرررردة  رقررررميف حالررررة  )ب(
 8)ت( مرر  جمموعررة االختبررارات 8وإحرردى الطرررق املتبعررة لتقيرريم هررذا املالءمررة هرري  رروع االختبررار 

 (؛7-18 الفقرة الفرعية، اجلزء األول، "تليل االختبارات واملعاي ")ا ظر 
ب  ال يسمح بابقاء املوات يف الصاريج النقرال ملردة قرد هرؤت  إىل حردوث هلرزةم. وينبغري امراذ التردا )ج(

 املناسبة لتفات  هراام املوات وهراصةاا يف الصاريج )االتنظيف مثال (.
TP33  املسحوقة واملوات الصلبة الي متأل وهفر   يو ينطبق هوبي  التعبئة املعخت هلذا املاتة على املوات الصلبة احلبيبية

ملروات ا حالرة ويف صرلبة. يف تربات حرارة يعلى م  تربة حرارة ا صاارها، والري هردت وهنقرل بشركل اتلرة
  .19-1-2-4ا ظر  ،الصلبة الي هنقل يف تربات حرارة يعلى م   قطة ا صاارها

TP34   الصااريج النقالة إذا اام الصراريج النقرال على  1-14-4-7-6اختبار الصدم الوارت يف إبراء  يلزمال
" علرى اللوحرة NOT FOR RAIL TRANSPORTوارورا  بعالمرة "غر  خمصرص للنقرل بالسركك احلديرد" "

سرم علرى برا يب الغرالف اخلراربي  10يقل ارهفاعاا ع   ال وئروف 1-15-4-7-6املبينة يف الفقرة 
 للصاريج.

TP35   يف هطبيرررق التوبيررر  2014ارررا وم األول/تيسرررمد   31جيررروز االسرررتمرار، حررر ،T14  املتعلرررق بالصرررااريج
ة الرابعة عشرة املنقحة للتوصيات املتعلقة بنقرل البضرائع النقالة، املبخت يف الالئحة النموذبية املرفقة بالطبع

 اخلطرة.
TP36 صاورة يف حيز البخار م  الصااريج النقالة. عناصراستعمال  جيوز 
TP37  التوبيررررر  جيرررروز االسررررتمرار يف هطبيررررق T14  اررررا وم األول/تيسرررررمد   31حرررر   املتعلررررق بالصررررااريج النقالرررررة

 التاري :يلي ح  ذلك  ما ، باستثناء2016
 ؛ T7 التوبي  ، جيوز هطبيق 2668، و2474، و1810يرقام األمم املتحدة  حالةيف  )ي(
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TP10  ي  بطا رة يخررى  يو مرم علرى األقرل، جيررى هلرا اختبرار سرنو ، 5يلزم وبوت بطا ة مر  الرصراص بسرمك
 هقرها السلطة املختصة. مناسبةاتة م  م

TP12 حمذوف 
TP13  ذاه  عند  قل هذا املاتة.ب قائمبااز هنفس  هوف يلزم 
TP16 زياتهررر  بشررركل مفررررط يف ظرررروف النقرررل العاتيرررة.  يو جيارررز الصررراريج بوسررريلة خاصرررة ملنرررع هبررروط الضرررغط

 3-8-2-7-6بينررة يف هسررتوا شررروط مفيررف الضررغط امل امررا  هعتمررد السررلطة املختصررة هررذا الوسرريلة.و 
 املنتج يف صمام مفيف الضغط. هبلةرملنع 

TP17  املوات غ  العضوية غ  القابلة لالحرتاق. إال للعزل احلرار  للصاريج هستخدمال 
TP18  ُيعررات هسررخخت الصررااريج النقالررة يثنرراء النقررل إذا اا رر   وال ،س°40وس °18احلرررارة بررخت  تربررةبقى سررته

 الصل .مح  ميثااريليك على حتتو  
TP19  يف  ،للتحقرق منر  باملوبرات فروق الصروهيةاهليكرل مرم. وخيضرع مسرك  3احملسوب مبقدار  اجلداريزات مسك

 دروليخت.يبخت ال اختباري  هفاصلة الفرتات المنتصف 
TP20  يف صااريج معزولة حت  غطاء م  النرتوبخت. إال هنقل هذا املاتةال 
TP21  دروليا  وهفحرررررص مررررر  الرررررداخل علرررررى فررررررتات يرررررمترررررد الصرررررااريج هو ، مرررررم 8عررررر   اجلرررررداريقرررررل مسرررررك ال 

 سنة. 2.5 هتجاوزال 
TP22  الوسائل األخرى متوافقة مع األاسجخت. يو التشحيم املستخدمة للوصالت مواتهكوم 
TP23 حمذوف 
TP24   الصرراريج النقررال بوسرريلة هقررع يف حيررز البخررار بالصرراريج يف حالررة يقصررى امررتالء، وذلررك ملنررع  جتايررزميكرر

هررراام ضررغط زائررد  تيجررة لال ررالل البطرريء للمرراتة املنقولررة. ومتنررع هررذا الوسرريلة ييضررا  حرردوث قرردر غرر  
ة تخررول مرروات غريبررة فيرر . ومضررع هررذا الوسرريل يو مقبررول مرر  هسرررب السررائل يف حالررة ا قررالب الصرراريج

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو ملوافقة السلطة املختصة
TP25  يف صررااريج برردوم مرراتة مثبطررة ،يعلررى يو يف املائررة 99.95جيرروز  قررل ثالررغ ياسرريد الكديرر  بنقرراوة، 

 س.°32.5هقل ع   ال تربة عند حراره  استبقاءشريطة 
TP26 حالررررة  ويف رج بسررررم الصرررراريج.جيررر ، عنررررد النقررررل يف تربررررات حرررررارة مرهفعررررة، يم يراةررر  السررررخام خررررا

 عندما هتفاعل املاتة هفاعال  خطرا  مع املاء. إال ينطبق هذا االشرتاط ال 3176 املتحدةاألمم  رقم
TP27 إذا هبررخت يم الضررغط االختبررار   ،بررار 4  قيمترر  قالررة ذات ضررغط اختبررار  يتىن جيرروز اسررتخدام صررااريج

  .1-2-7-6الختبار  الوارت يف يقل مقبول مبوب  هعريف الضغط ا يو بار 4البالغ 
TP28 إذا هبرررررخت يم الضرررررغط  ،برررررار 2.65  قيمتررررر جيررررروز اسرررررتخدام صرررررااريج  قالرررررة ذات ضرررررغط اختبرررررار  يتىن

  .1-2-7-6 يقل مقبول مبوب  هعريف الضغط االختبار  الوارت يف يو بار 2.65االختبار  البالغ 
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TP29  إذا هبرخت يم الضرغط االختبرار   ،برار 1.5صااريج  قالة ذات ضغط اختبار  يتىن قيمتر   استخدامجيوز
  .1-2-7-6يقل مقبول مبوب  هعريف الضغط االختبار  الوارت يف  يو بار 1.5البالغ 

TP30   هذا املاتة يف صااريج معزولة.  قلجي 
TP31 يف حالتاا الصلبة. إال ال جيوز  قل هذا املاتة يف صااريج 
TP32   جيرروز اسررتخدام الصررااريج النقالررة مررع اسررتيفاء 3375و 0332و 0331يف حالررة يرقررام األمررم املتحرردة ،

 الشروط التالية:
الحتبراس غر  الضررور ، يرزوت ارل صراريج  قرال بوسريلة مفيرف للضرغط ميكر  يم هكروم ل ا  هفاتي )ي(

ررلمر  النرروع  رربقررص قَ  يو بنرراب ، احملمة  احملرردت ضررغطالتجرراوز ي وال بعنصررر قابررل لال صراار. يو مص 
ختبرار  اال ااضرغط الي يفروقبار للصااريج النقالة  2.65، ما ينطبقالتفريغ، حسب يو  فجارلال
 بار؛ 4

الصررررااريج.  يف للنقررررل املرررراتة فقررررط، جيرررر  إثبررررات مالءمررررة 3375األمررررم املتحرررردة  رقررررميف حالررررة  )ب(
 8)ت( مرر  جمموعررة االختبررارات 8وإحرردى الطرررق املتبعررة لتقيرريم هررذا املالءمررة هرري  رروع االختبررار 

 (؛7-18 الفقرة الفرعية، اجلزء األول، "تليل االختبارات واملعاي ")ا ظر 
ب  ال يسمح بابقاء املوات يف الصاريج النقرال ملردة قرد هرؤت  إىل حردوث هلرزةم. وينبغري امراذ التردا )ج(

 املناسبة لتفات  هراام املوات وهراصةاا يف الصاريج )االتنظيف مثال (.
TP33  املسحوقة واملوات الصلبة الي متأل وهفر   يو ينطبق هوبي  التعبئة املعخت هلذا املاتة على املوات الصلبة احلبيبية

ملروات ا حالرة ويف صرلبة. يف تربات حرارة يعلى م  تربة حرارة ا صاارها، والري هردت وهنقرل بشركل اتلرة
  .19-1-2-4ا ظر  ،الصلبة الي هنقل يف تربات حرارة يعلى م   قطة ا صاارها

TP34   الصااريج النقالة إذا اام الصراريج النقرال على  1-14-4-7-6اختبار الصدم الوارت يف إبراء  يلزمال
" علرى اللوحرة NOT FOR RAIL TRANSPORTوارورا  بعالمرة "غر  خمصرص للنقرل بالسركك احلديرد" "

سرم علرى برا يب الغرالف اخلراربي  10يقل ارهفاعاا ع   ال وئروف 1-15-4-7-6املبينة يف الفقرة 
 للصاريج.

TP35   يف هطبيرررق التوبيررر  2014ارررا وم األول/تيسرررمد   31جيررروز االسرررتمرار، حررر ،T14  املتعلرررق بالصرررااريج
ة الرابعة عشرة املنقحة للتوصيات املتعلقة بنقرل البضرائع النقالة، املبخت يف الالئحة النموذبية املرفقة بالطبع

 اخلطرة.
TP36 صاورة يف حيز البخار م  الصااريج النقالة. عناصراستعمال  جيوز 
TP37  التوبيررررر  جيرررروز االسررررتمرار يف هطبيررررق T14  اررررا وم األول/تيسرررررمد   31حرررر   املتعلررررق بالصررررااريج النقالرررررة

 التاري :يلي ح  ذلك  ما ، باستثناء2016
 ؛ T7 التوبي  ، جيوز هطبيق 2668، و2474، و1810يرقام األمم املتحدة  حالةيف  )ي(
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 ؛ T8 التوبي  ، جيوز هطبيق 2486األمم املتحدة  رقمويف حالة  )ب(
 . T10 التوبي  ، جيوز هطبيق 1838األمم املتحدة  رقم حالةويف  )ج(

TP38   يف هطبيررررق التوبيرررر  2018 اررررا وم األول/تيسررررمد  31جيرررروز االسررررتمرار، حرررر ، T9   املتعلررررق بالصررررااريج
عشررررة املنقحرررة للتوصررريات املتعلقرررة بنقرررل  الساتسرررةالنقالرررة، املبرررخت يف الالئحرررة النموذبيرررة املرفقرررة بالطبعرررة 

 .البضائع اخلطرة
TP39   يف هطبيررررق التوبيرررر  2018اررررا وم األول/تيسررررمد   31جيرررروز االسررررتمرار، حرررر ، T4   املتعلررررق بالصررررااريج

عشررررة املنقحرررة للتوصررريات املتعلقرررة بنقرررل  الساتسرررةنقالرررة، املبرررخت يف الالئحرررة النموذبيرررة املرفقرررة بالطبعرررة ال
 .البضائع اخلطرة

TP40  هنقل الصااريج النقالة عندما هكوم مالمسة ملعدة هرذيذ. يال جي 
TP41 اختبررار يخرررىاالستعاضررة عنرر  بطرائررق  يو سررنة 2.5االسررتغناء عرر  الفحررص الررداخلي الرردور  اررل  جيرروز 

مر  قبلارا، شرريطة يم يكروم الصراريج النقرال  املخوَّلرةاهليئرة  يو طرائق فحص حتدتها السلطة املختصة يو
يم هذا الفحص يكوم  إال خمصصا  لنقل املوات العضوية الفلزية الي ُعختة هلا احلكم اخلاص لذا الصاريج.

  .7-19-2-7-6 مطلوبا  إذا استوفي  الشروط الوارتة يف

 تدابير انتقالية 4-2-6
مرررررر  الصررررررااريج النقالررررررة  2012اررررررا وم الثاين/ينررررراير   1ُصررررررنع قبررررررل  مرررررا جيررررروز االسررررررتمرار يف اسررررررتعمال 

 1-20-2-7-6، الرررري هفرررري باشرررررتاطات وضررررع العالمررررات، املنصرررروص علياررررا يف الفقرررررات الغرررراز املتعرررردتة العناصررررر حاويرررراتو 
لنموذبيررررة املرفقررررة بالطبعررررة اخلامسررررة عشرررررة املنقحررررة الالئحررررة امرررر   1-13-5-7-6و 1-15-4-7-6و 1-16-3-7-6و

للتوصرريات املتعلقررة بنقررل البضررائع اخلطرررة، حسرربما ينطبررق، إذا اا رر  هفرري بسررائر االشرررتاطات ذات الصررلة الرروارتة يف هررذا الطبعررة 
، يف حرال  يةعلرى الصرين Sالرمرز  وضع عالمرة)ز( خبصوص 1-20-2-7-6فياا، حيثما ينطبق، االشرتاط  مبا لالئحة النموذبية

ررمة بصرروام  خاصررة بررالتمور إىل يقسررام يو اررام الصرراريج ررد يم الصرراريج 7 500هزيررد سررعتاا علررى  ال احلجرررة مقسة  لرررت. وإذا ُوب 
 لررت، 7 500هزيرد سرعتاا علرى  ال ، بصوام  خاصة برالتمور إىل يقسرام2012اا وم الثاين/يناير   1قبل احلجرة اا   مقسَّمة،  يو

االختبرررار الررردور  املقبرررل املنصررروص عليررر  يف  يو احلجررررة قبرررل إبرررراء الفحرررص يو علرررى سرررعة الصررراريج Sز ضررررورة إلضرررافة الرمررر فرررال
  .5-19-2-7-6 الفقرة

 ، وفقرررا  2014اررا وم الثاين/ينرراير   1عة قبررل الصررااريج املصرررنة  وضرررع عالمررات علررىولرريس مرر  الضرررور   
، قبرررررل إبرررررراء 2-15-4-7-6و 2-16-3-7-6و 2-20-2-7-6للتوبيارررررات املتعلقرررررة بالصرررررااريج النقالرررررة، الررررروارتة يف 

 االختبار الدور  املقبل. يو الفحص
 عة املصرررررررنة املتعررررررردتة العناصرررررررر الغررررررراز وحاويرررررررات الضررررررررور  يم هسرررررررتويف الصرررررررااريج النقالرررررررة  مررررررر ولررررررريس  

، )ه(1-8-4-7-6، و)ه(1-9-3-7-6)و(، و1-13-2-7-6االشررتاطات الروارتة يف  2014الثاين/ينراير  اا وم  1قبل 
 )ت( املتعلقة بوضع العالمات على يبازة هنفيس الضغط.1-6-5-7-6و

153 

  3-4الفصل 
 استخدام حاويات السوائب

 أحكام عامة 4-3-1
االشرررتاطات العامررة املناسرربة السررتخدام احلاويررات يف  قررل املرروات الصررلبة بكميررات ابرر ة.  الفررر عيقرردةم هررذا  4-3-1-1
 10يف العمروت  BKيتطابق مع التوبي  اخلاص ئاويات السوائ  املناسربة املعرختَّ بواسرطة احلررفخت  هنقل املوات يف حاويات السوائ  مباو 

 م  قائمة البضائع اخلطرة، وفق املع  التايل:
 BK1 :  يسمح بالنقل يف حاويات سوائ  مغطاة بصفائح 
 BK2 : يسمح بالنقل يف حاويات سوائ  مغلقة  
 BK3 : يسمح بالنقل يف حاويات سوائ  مر ة 

  .8-6الشرتاطات الوارتة يف الفصل باحاوية السوائ  املستخدمة  وهفي 

، هستخدم حاويات السوائ  فقط عندما هكوم املراتة معيَّنرة 3-1-3-4 صة  علي  الفقرة  ما باستثناء 4-3-1-2
  .2-3خلطرة يف الفصل م  قائمة البضائع ا 10برمز حاويات السوائ  يف العموت 

مر  قائمرة البضرائع اخلطررة الروارتة يف  10هكوم املاتة معيَّنة برمز حاويرات السروائ  يف العمروت  ال عندما 4-3-1-3
الشرحنة يف مسرتندات  هرذا املوافقرةدرج هُربشرأم النقرل. و  ةمؤقتر موافقرة، ميك  يم هصدر السلطة املختصة لبلد املنشأ 2-3الفصل 
احدة يتىن، على املعلومات الي هتوفر عاتة يف هوبي  حاويات السوائ  والظروف الي هنقل املاتة وفقاا. وينبغي   تو ،حتو  املرسلة،

 يم َهشرَع السلطة املختصة باماذ هداب  مناسبة إلتراج التعيخت يف قائمة البضائع اخلطرة. 
يم هواباارا يثنرراء النقررل يف  تمررلحيال يسرمح بنقررل املروات الرري ميكر  يم هصرربح سررائلة عنرد تربررات حررارة  4-3-1-4

 حاويات السوائ .

هكروم حاويررات السرروائ  ما عررة للتنخيرل ومغلقررة بيرردا  بشرركل حيرول توم حرردوث ي  هسرررةب للمحترروى  4-3-1-5
 الضغط. يو الرطوبة يو ات تربة احلرارةبفعل هغ   يو يف ظروف النقل العاتية  تيجة لتأث  االهتزاز،

يمكر  مر  احلرارة  ما حتمَّل املوات الصلبة السائبة يف حاويات السوائ  وهوزةع بشكل مستو على  و يقلةل 4-3-1-6
 هسرةب البضائع اخلطرة مناا. يو احلاويةبالي ميك  يم هلحق ضررا  

 لة للتشغيل. ظيفة وقاب ، إذا ُوبدت،التنفيس وسائلبقى ستهُ  4-3-1-7

احلشرررايا ومرررع حاويرررة السررروائ   صرررنع هفاعرررل املررروات الصرررلبة السرررائبة هفررراعال  خطررررا  مرررع مررراتةحيرررال توم  4-3-1-8
يم هضرعفاا بشركل  توم يو الواقيرة الري هكروم علرى متراس مرع احملتويرات األطليرةفياا األغطية واألقمشة املشرمَّعة ومرع  مبا اتعدوامل

تالمس مررع يبررزاء مرر  هرر يو البضررائع مرر  النفرراذ بررخت يغطيررة األرضررية اخلشرربية نررعهكيَّررف ئيررغ مت يو خطررر. وهبرر  حاويررات السرروائ 
 ها.بقايا يو حاويات السوائ  الي ميك  يم هتأثَّر باملوات
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 ؛ T8 التوبي  ، جيوز هطبيق 2486األمم املتحدة  رقمويف حالة  )ب(
 . T10 التوبي  ، جيوز هطبيق 1838األمم املتحدة  رقم حالةويف  )ج(

TP38   يف هطبيررررق التوبيرررر  2018 اررررا وم األول/تيسررررمد  31جيرررروز االسررررتمرار، حرررر ، T9   املتعلررررق بالصررررااريج
عشررررة املنقحرررة للتوصررريات املتعلقرررة بنقرررل  الساتسرررةالنقالرررة، املبرررخت يف الالئحرررة النموذبيرررة املرفقرررة بالطبعرررة 

 .البضائع اخلطرة
TP39   يف هطبيررررق التوبيرررر  2018اررررا وم األول/تيسررررمد   31جيرررروز االسررررتمرار، حرررر ، T4   املتعلررررق بالصررررااريج

عشررررة املنقحرررة للتوصررريات املتعلقرررة بنقرررل  الساتسرررةنقالرررة، املبرررخت يف الالئحرررة النموذبيرررة املرفقرررة بالطبعرررة ال
 .البضائع اخلطرة

TP40  هنقل الصااريج النقالة عندما هكوم مالمسة ملعدة هرذيذ. يال جي 
TP41 اختبررار يخرررىاالستعاضررة عنرر  بطرائررق  يو سررنة 2.5االسررتغناء عرر  الفحررص الررداخلي الرردور  اررل  جيرروز 

مر  قبلارا، شرريطة يم يكروم الصراريج النقرال  املخوَّلرةاهليئرة  يو طرائق فحص حتدتها السلطة املختصة يو
يم هذا الفحص يكوم  إال خمصصا  لنقل املوات العضوية الفلزية الي ُعختة هلا احلكم اخلاص لذا الصاريج.

  .7-19-2-7-6 مطلوبا  إذا استوفي  الشروط الوارتة يف

 تدابير انتقالية 4-2-6
مرررررر  الصررررررااريج النقالررررررة  2012اررررررا وم الثاين/ينررررراير   1ُصررررررنع قبررررررل  مرررررا جيررررروز االسررررررتمرار يف اسررررررتعمال 

 1-20-2-7-6، الرررري هفرررري باشرررررتاطات وضررررع العالمررررات، املنصرررروص علياررررا يف الفقرررررات الغرررراز املتعرررردتة العناصررررر حاويرررراتو 
لنموذبيررررة املرفقررررة بالطبعررررة اخلامسررررة عشرررررة املنقحررررة الالئحررررة امرررر   1-13-5-7-6و 1-15-4-7-6و 1-16-3-7-6و

للتوصرريات املتعلقررة بنقررل البضررائع اخلطرررة، حسرربما ينطبررق، إذا اا رر  هفرري بسررائر االشرررتاطات ذات الصررلة الرروارتة يف هررذا الطبعررة 
، يف حرال  يةعلرى الصرين Sالرمرز  وضع عالمرة)ز( خبصوص 1-20-2-7-6فياا، حيثما ينطبق، االشرتاط  مبا لالئحة النموذبية

ررمة بصرروام  خاصررة بررالتمور إىل يقسررام يو اررام الصرراريج ررد يم الصرراريج 7 500هزيررد سررعتاا علررى  ال احلجرررة مقسة  لرررت. وإذا ُوب 
 لررت، 7 500هزيرد سرعتاا علرى  ال ، بصوام  خاصة برالتمور إىل يقسرام2012اا وم الثاين/يناير   1قبل احلجرة اا   مقسَّمة،  يو

االختبرررار الررردور  املقبرررل املنصررروص عليررر  يف  يو احلجررررة قبرررل إبرررراء الفحرررص يو علرررى سرررعة الصررراريج Sز ضررررورة إلضرررافة الرمررر فرررال
  .5-19-2-7-6 الفقرة

 ، وفقرررا  2014اررا وم الثاين/ينرراير   1عة قبررل الصررااريج املصرررنة  وضرررع عالمررات علررىولرريس مرر  الضرررور   
، قبرررررل إبرررررراء 2-15-4-7-6و 2-16-3-7-6و 2-20-2-7-6للتوبيارررررات املتعلقرررررة بالصرررررااريج النقالرررررة، الررررروارتة يف 

 االختبار الدور  املقبل. يو الفحص
 عة املصرررررررنة املتعررررررردتة العناصرررررررر الغررررررراز وحاويرررررررات الضررررررررور  يم هسرررررررتويف الصرررررررااريج النقالرررررررة  مررررررر ولررررررريس  

، )ه(1-8-4-7-6، و)ه(1-9-3-7-6)و(، و1-13-2-7-6االشررتاطات الروارتة يف  2014الثاين/ينراير  اا وم  1قبل 
 )ت( املتعلقة بوضع العالمات على يبازة هنفيس الضغط.1-6-5-7-6و
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  3-4الفصل 
 استخدام حاويات السوائب

 أحكام عامة 4-3-1
االشرررتاطات العامررة املناسرربة السررتخدام احلاويررات يف  قررل املرروات الصررلبة بكميررات ابرر ة.  الفررر عيقرردةم هررذا  4-3-1-1
 10يف العمروت  BKيتطابق مع التوبي  اخلاص ئاويات السوائ  املناسربة املعرختَّ بواسرطة احلررفخت  هنقل املوات يف حاويات السوائ  مباو 

 م  قائمة البضائع اخلطرة، وفق املع  التايل:
 BK1 :  يسمح بالنقل يف حاويات سوائ  مغطاة بصفائح 
 BK2 : يسمح بالنقل يف حاويات سوائ  مغلقة  
 BK3 : يسمح بالنقل يف حاويات سوائ  مر ة 

  .8-6الشرتاطات الوارتة يف الفصل باحاوية السوائ  املستخدمة  وهفي 

، هستخدم حاويات السوائ  فقط عندما هكوم املراتة معيَّنرة 3-1-3-4 صة  علي  الفقرة  ما باستثناء 4-3-1-2
  .2-3خلطرة يف الفصل م  قائمة البضائع ا 10برمز حاويات السوائ  يف العموت 

مر  قائمرة البضرائع اخلطررة الروارتة يف  10هكوم املاتة معيَّنة برمز حاويرات السروائ  يف العمروت  ال عندما 4-3-1-3
الشرحنة يف مسرتندات  هرذا املوافقرةدرج هُربشرأم النقرل. و  ةمؤقتر موافقرة، ميك  يم هصدر السلطة املختصة لبلد املنشأ 2-3الفصل 
احدة يتىن، على املعلومات الي هتوفر عاتة يف هوبي  حاويات السوائ  والظروف الي هنقل املاتة وفقاا. وينبغي   تو ،حتو  املرسلة،

 يم َهشرَع السلطة املختصة باماذ هداب  مناسبة إلتراج التعيخت يف قائمة البضائع اخلطرة. 
يم هواباارا يثنرراء النقررل يف  تمررلحيال يسرمح بنقررل املروات الرري ميكر  يم هصرربح سررائلة عنرد تربررات حررارة  4-3-1-4

 حاويات السوائ .

هكروم حاويررات السرروائ  ما عررة للتنخيرل ومغلقررة بيرردا  بشرركل حيرول توم حرردوث ي  هسرررةب للمحترروى  4-3-1-5
 الضغط. يو الرطوبة يو ات تربة احلرارةبفعل هغ   يو يف ظروف النقل العاتية  تيجة لتأث  االهتزاز،

يمكر  مر  احلرارة  ما حتمَّل املوات الصلبة السائبة يف حاويات السوائ  وهوزةع بشكل مستو على  و يقلةل 4-3-1-6
 هسرةب البضائع اخلطرة مناا. يو احلاويةبالي ميك  يم هلحق ضررا  

 لة للتشغيل. ظيفة وقاب ، إذا ُوبدت،التنفيس وسائلبقى ستهُ  4-3-1-7

احلشرررايا ومرررع حاويرررة السررروائ   صرررنع هفاعرررل املررروات الصرررلبة السرررائبة هفررراعال  خطررررا  مرررع مررراتةحيرررال توم  4-3-1-8
يم هضرعفاا بشركل  توم يو الواقيرة الري هكروم علرى متراس مرع احملتويرات األطليرةفياا األغطية واألقمشة املشرمَّعة ومرع  مبا اتعدوامل

تالمس مررع يبررزاء مرر  هرر يو البضررائع مرر  النفرراذ بررخت يغطيررة األرضررية اخلشرربية نررعهكيَّررف ئيررغ مت يو خطررر. وهبرر  حاويررات السرروائ 
 ها.بقايا يو حاويات السوائ  الي ميك  يم هتأثَّر باملوات
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ال حاوية سوائ  وهنظَّف قبل هعبئتاا وهقدمياا للنقل وذلك لضرمام خلوةهرا مر  ي  بقايرا علرى   فحصهُ  4-3-1-9
 يم:، م  شأهنا لسطح اخلاربي حلاوية السوائ ا يو السطح الداخلي

 هسبة  هفاعال  خطرا  مع املاتة املرات  قلاا؛ •
 هؤثر بشكل مؤذ يف سالمة بنية حاوية السوائ ؛  يو •
 يو هؤثةر يف ُقدرات حاوية السوائ  على حف  البضائع اخلطرة. •

 اخلاربي حلاويات السوائ  يثناء النقل. جي  احلرص على منع التصاق ي  بقايا موات خطرة باجلدار 4-3-1-10
 إىل املاتة املرات  قلاا قبل امللء. اغلق يوال  يقرلهُ منظومات إغالق بشكل متسلسل، يف حال هراي  عدة  4-3-1-11
الري هتطلبارا هرذا  املعاملرةعلرى مراتة خطررة  فرس  سبق يم احتوتهعامل حاويات السوائ  الفارغة الي  4-3-1-12

 هك  قد امذت هداب  اافية إلزالة ي  خطر. ما مل السوائ  اململوءة، اتحاوي حالةيف الالئحة 

إ تاج يخبرة هلوبة  يو بضائع سائبة عرضة ألم هسبِّ  ا فجارا  غباريا   نقلإذا استخدم  حاويات سوائ  ل 4-3-1-13
خطرر يثنراء  اسرتايت حدوث هفريغ ااربائيلحؤول توم لو  ،( هتخذ إبراءات الستبعات ي  مصدر لإلشعال، مثال  بع  النفاياتا)

 هفريغاا. يو  قلاا يو ملء املاتة املنقولة
النفايرات، ومروات الرهر  مثرل بعر  الي ميكر  يم هتفاعرل الواحردة منارا مرع األخررى بشركل خطرر،  املوات 4-3-1-14

ملرط معرا  يف  فرس  ال عضاا مع بعر ،املختلفة والبضائع غ  اخلاضعة هلذا اللوائح، الي هكوم عرضة ألم هتفاعل بشكل خطر ب
 حاوية السوائ . والتفاعالت اخلطرة هي:

 االحرتاق و/يو ا بعاث حرارة اب ة؛  )ي(
 يو ا بعاث غازات هلوبة و/يو مسيَّة؛  )ب(
 يو هكوةم سوائل ياَّالة؛ )ج(
 يو هكوةم موات غ  ثابتة. )ت(

ومرر  يم  ،حيررغ بنيتاررامرر  للتشررغيل للتأاررد مرر  يهنررا صرراحلة  ئاررافحررص حاويررة السرروائ  بررالعخت قبررل مله 4-3-1-15
جتايزاهترا املخصصرة الحتجراز  يو ومر  يم بطا اهترا الداخليرة ،عطر  يو بدراهنا الداخلية وسقفاا ويرضياهتا خالية مر  ي   تروءات

 صرراحلة بكوهنررا ويُقَصررداحتجرراز احلمولررة. قرردرهتا علررى ي  عطرر  ميكرر  يم يعرررِّ  للخطررر  يو املرروات خاليررة مرر  الشررقوق والتمررزق
اال ررزالق اجلا بيررة  قضرربامي  عيرروب رئيسررية يف مكوة اهتررا البنيويررة، مثررل  خاليررة مرر يم حاويررة السرروائ  حيررغ بنيتاررا مرر   للتشررغيل

، وعارضررات األرضررية، وتعررائم   الريسرريةاال ررزالق الطرفيررة العلويررة والسررفلية، وعتبررة البرراب وعارضررة تعمرر قضرربامالعلويررة والسررفلية، و 
 :يلي ما ايا، وقطع هراي  الزوايا يف حاوية الشح . وهشمل العيوب الرئيسيةالزو 

ميكرر  يم هررؤثر علررى سررالمة  ،الداعمررة العناصررر يو البنيررةاسررور يف مكوة ررات  يو شرردوخ يو ثنيررات )ي(
 احلاوية؛ 

 وصررلة هراابيررة غرر  مناسرربة )مثررل الوصررلة املقر يررة( يف يو يو وبرروت ياثررر مرر  وصررلة هراابيررة واحرردة )ب(
 ؛ الريسية عارضات تعم الباب يو السفلية يو الطرفية العلوية قضبامال
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 سفلي؛  يو قضي  ا زالق علو هراابيَّتخت يف ي   وصلتختيو وبوت ياثر م   )ج(
 تعامة زاوية؛  يو هراابية يف عتبة الباب ةوصل ةيو وبوت يي )ت(

 مفقرررررروتة يو مكسررررررورة يو ملتويررررررة يو معد يررررررة للبرررررراب عالقررررررة ملحقررررررات يو التيو وبرررررروت مفصِّرررررر ه()
 آخر؛  لسب هعمل  ال يو

 ؛ غ  فاعلةيا وسداتات ايو وبوت حش )و(
هرايرر  وهثبيرر   يو ول توم الرتاصررف الصررحيح ملعرردات املناولررة،حيرريو ي  هشرروةا يف الشرركل العررام  )ز(

 خاليا السفينة؛ يف تخال اإل يو املرابة، يو اهليكل
 يف معامل السطح البيي ملعدات الرفع؛  يو الرفع مناش يف  عط يو ي   )ح(
 التشغيل. يو يو ي  عط  يف معدات اخلدمة )ط(

، ومرر  يم هفحررص حاويررة السرروائ  بررالعخت قبررل ملئاررا للتأاررد مرر  يهنررا صرراحلة للتشررغيل مرر  حيررغ بنيتاررا 4-3-1-16
خاليرة مر  األبرزاء املعد يرة والنسريجية، فيارا  مبرا حبال الروافع، ومحاالت هيكل رفرع األمحرال، و سريج اجلسرم، ويبرزاء غلرق احلاويرة

 ي  هلف. يو التمزقات يو خالية م  الشقوق بطا اهتا الداخليةهلف، ويم  يو ي   توءات
يف حالررة حاويررات السرروائ  املر ررة، هبلررغ فرررتة اسررتخداماا املسررموح لررا لنقررل البضررائع اخلطرررة سررنتخت مرر   4-3-1-16-1

 هاري  صنع حاوية السوائ  املر ة.
يم حيرردث يف تاخلاررا هررراام خطرر  للغررازات. بوسرريلة هنفرريس إذا اررام ميكرر   حاويررة السرروائ  املر ررةهررزوَّت  4-3-1-16-2

 م  اخلارج يف ظروف النقل العاتية. املاء  غريبة يووهصمةم الفتحة ئيغ مينع تخول موات 
 2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكام إضافية تنطبق على البضائع السائبة المدرجة في الشعب  4-3-2

 8و 7والرتبتين 
  2-4الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-1

. وهكرروم تربررة حرررارة االشررتعال التلقررائي للكتلررة BK2)حاويررات السرروائ  املغلقررة )الرمررز  إال هسررتخدمال  
 س.°55اإلمجالية املنقولة يف حاوية سوائ  ياد م  

  3-4الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-2

هنقررل و (. BK3( وحاويررات السرروائ  املر ررة )الرمررز BK2حاويررات السرروائ  املغلقررة )الرمررز  إال ال هسررتخدم 
 لماء. ل غ  منفذةهذا البضائع يف حاويات 

  1-5الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-3
ييررة مرراتة يخرررى  يو هكيَّررف بشرركل مينررع هالمررس البضررائع مررع مرراتة اخلشرر  يو هبرر  حاويررات السرروائ  

 موافقة. غ 
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ال حاوية سوائ  وهنظَّف قبل هعبئتاا وهقدمياا للنقل وذلك لضرمام خلوةهرا مر  ي  بقايرا علرى   فحصهُ  4-3-1-9
 يم:، م  شأهنا لسطح اخلاربي حلاوية السوائ ا يو السطح الداخلي

 هسبة  هفاعال  خطرا  مع املاتة املرات  قلاا؛ •
 هؤثر بشكل مؤذ يف سالمة بنية حاوية السوائ ؛  يو •
 يو هؤثةر يف ُقدرات حاوية السوائ  على حف  البضائع اخلطرة. •

 اخلاربي حلاويات السوائ  يثناء النقل. جي  احلرص على منع التصاق ي  بقايا موات خطرة باجلدار 4-3-1-10
 إىل املاتة املرات  قلاا قبل امللء. اغلق يوال  يقرلهُ منظومات إغالق بشكل متسلسل، يف حال هراي  عدة  4-3-1-11
الري هتطلبارا هرذا  املعاملرةعلرى مراتة خطررة  فرس  سبق يم احتوتهعامل حاويات السوائ  الفارغة الي  4-3-1-12

 هك  قد امذت هداب  اافية إلزالة ي  خطر. ما مل السوائ  اململوءة، اتحاوي حالةيف الالئحة 

إ تاج يخبرة هلوبة  يو بضائع سائبة عرضة ألم هسبِّ  ا فجارا  غباريا   نقلإذا استخدم  حاويات سوائ  ل 4-3-1-13
خطرر يثنراء  اسرتايت حدوث هفريغ ااربائيلحؤول توم لو  ،( هتخذ إبراءات الستبعات ي  مصدر لإلشعال، مثال  بع  النفاياتا)

 هفريغاا. يو  قلاا يو ملء املاتة املنقولة
النفايرات، ومروات الرهر  مثرل بعر  الي ميكر  يم هتفاعرل الواحردة منارا مرع األخررى بشركل خطرر،  املوات 4-3-1-14

ملرط معرا  يف  فرس  ال عضاا مع بعر ،املختلفة والبضائع غ  اخلاضعة هلذا اللوائح، الي هكوم عرضة ألم هتفاعل بشكل خطر ب
 حاوية السوائ . والتفاعالت اخلطرة هي:

 االحرتاق و/يو ا بعاث حرارة اب ة؛  )ي(
 يو ا بعاث غازات هلوبة و/يو مسيَّة؛  )ب(
 يو هكوةم سوائل ياَّالة؛ )ج(
 يو هكوةم موات غ  ثابتة. )ت(

ومرر  يم  ،حيررغ بنيتاررامرر  للتشررغيل للتأاررد مرر  يهنررا صرراحلة  ئاررافحررص حاويررة السرروائ  بررالعخت قبررل مله 4-3-1-15
جتايزاهترا املخصصرة الحتجراز  يو ومر  يم بطا اهترا الداخليرة ،عطر  يو بدراهنا الداخلية وسقفاا ويرضياهتا خالية مر  ي   تروءات

 صرراحلة بكوهنررا ويُقَصررداحتجرراز احلمولررة. قرردرهتا علررى ي  عطرر  ميكرر  يم يعرررِّ  للخطررر  يو املرروات خاليررة مرر  الشررقوق والتمررزق
اال ررزالق اجلا بيررة  قضرربامي  عيرروب رئيسررية يف مكوة اهتررا البنيويررة، مثررل  خاليررة مرر يم حاويررة السرروائ  حيررغ بنيتاررا مرر   للتشررغيل

، وعارضررات األرضررية، وتعررائم   الريسرريةاال ررزالق الطرفيررة العلويررة والسررفلية، وعتبررة البرراب وعارضررة تعمرر قضرربامالعلويررة والسررفلية، و 
 :يلي ما ايا، وقطع هراي  الزوايا يف حاوية الشح . وهشمل العيوب الرئيسيةالزو 

ميكرر  يم هررؤثر علررى سررالمة  ،الداعمررة العناصررر يو البنيررةاسررور يف مكوة ررات  يو شرردوخ يو ثنيررات )ي(
 احلاوية؛ 

 وصررلة هراابيررة غرر  مناسرربة )مثررل الوصررلة املقر يررة( يف يو يو وبرروت ياثررر مرر  وصررلة هراابيررة واحرردة )ب(
 ؛ الريسية عارضات تعم الباب يو السفلية يو الطرفية العلوية قضبامال
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 سفلي؛  يو قضي  ا زالق علو هراابيَّتخت يف ي   وصلتختيو وبوت ياثر م   )ج(
 تعامة زاوية؛  يو هراابية يف عتبة الباب ةوصل ةيو وبوت يي )ت(

 مفقرررررروتة يو مكسررررررورة يو ملتويررررررة يو معد يررررررة للبرررررراب عالقررررررة ملحقررررررات يو التيو وبرررررروت مفصِّرررررر ه()
 آخر؛  لسب هعمل  ال يو

 ؛ غ  فاعلةيا وسداتات ايو وبوت حش )و(
هرايرر  وهثبيرر   يو ول توم الرتاصررف الصررحيح ملعرردات املناولررة،حيرريو ي  هشرروةا يف الشرركل العررام  )ز(

 خاليا السفينة؛ يف تخال اإل يو املرابة، يو اهليكل
 يف معامل السطح البيي ملعدات الرفع؛  يو الرفع مناش يف  عط يو ي   )ح(
 التشغيل. يو يو ي  عط  يف معدات اخلدمة )ط(

، ومرر  يم هفحررص حاويررة السرروائ  بررالعخت قبررل ملئاررا للتأاررد مرر  يهنررا صرراحلة للتشررغيل مرر  حيررغ بنيتاررا 4-3-1-16
خاليرة مر  األبرزاء املعد يرة والنسريجية، فيارا  مبرا حبال الروافع، ومحاالت هيكل رفرع األمحرال، و سريج اجلسرم، ويبرزاء غلرق احلاويرة

 ي  هلف. يو التمزقات يو خالية م  الشقوق بطا اهتا الداخليةهلف، ويم  يو ي   توءات
يف حالررة حاويررات السرروائ  املر ررة، هبلررغ فرررتة اسررتخداماا املسررموح لررا لنقررل البضررائع اخلطرررة سررنتخت مرر   4-3-1-16-1

 هاري  صنع حاوية السوائ  املر ة.
يم حيرردث يف تاخلاررا هررراام خطرر  للغررازات. بوسرريلة هنفرريس إذا اررام ميكرر   حاويررة السرروائ  املر ررةهررزوَّت  4-3-1-16-2

 م  اخلارج يف ظروف النقل العاتية. املاء  غريبة يووهصمةم الفتحة ئيغ مينع تخول موات 
 2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكام إضافية تنطبق على البضائع السائبة المدرجة في الشعب  4-3-2

 8و 7والرتبتين 
  2-4الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-1

. وهكرروم تربررة حرررارة االشررتعال التلقررائي للكتلررة BK2)حاويررات السرروائ  املغلقررة )الرمررز  إال هسررتخدمال  
 س.°55اإلمجالية املنقولة يف حاوية سوائ  ياد م  

  3-4الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-2

هنقررل و (. BK3( وحاويررات السرروائ  املر ررة )الرمررز BK2حاويررات السرروائ  املغلقررة )الرمررز  إال ال هسررتخدم 
 لماء. ل غ  منفذةهذا البضائع يف حاويات 

  1-5الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-3
ييررة مرراتة يخرررى  يو هكيَّررف بشرركل مينررع هالمررس البضررائع مررع مرراتة اخلشرر  يو هبرر  حاويررات السرروائ  

 موافقة. غ 
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 2-6الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-4
  2-6الشعبة   قل السوائ  احليوا ية املدربة يف 4-3-2-4-1

 2900و 2814يسررررمح بنقررررل املرررروات احليوا يررررة الرررري حتتررررو  علررررى مرررروات معديررررة )يرقررررام األمررررم املتحرررردة  
 الشروط التالية:( يف حاويات سوائ  شريطة استيفاء 3373و

مترررأل حررر  سرررعتاا القصررروى وذلرررك  يال شرررريطة BK1مغطررراة يسرررمح باسرررتخدام حاويرررات سررروائ   )ي(
 ؛BK2 مغلقةباستخدام حاويات سوائ  ييضا  يسمح و . غطيةلتجنة  هالمس املوات مع األ

بواسرطة  يو ااهصرميموبر  للتسررب مب ما عرةوفتحاهتا  غطاةامل يو املغلقة هكوم حاويات السوائ  )ب(
 هراي  بطا ة مناسبة؛

 لنقل؛لاتة مطاةرة مناسبة قبل التحميل السابق احليوا ية بصورة هامة مب هعاجل املوات )ج(
 بطا ة إضافية علوية مثقةلة مباتة ماصَّة معاجلة مباتة مطارة مناسبة؛املغطةاة بسوائ  حاوية الهغطةى  )ت(

 بعد هنظيفاا وهطا ها بيدا . إال املغطةاة يو املغلقة استخدام حاويات السوائ  ال يعات ه()
 جيوز يم هطل  السلطات الصحية الوطنية املناسبة اشرتاطات إضافية. مالحظة:

 (3291األمم املتحدة  رقم) 2-6النفايات السائبة املدربة يف الشعبة  4-3-2-4-2
 (؛BK2باستخدام حاويات السوائ  املغلقة ) إال يسمحال  )ي(

السرررروائ  املغلقررررة ووسررررائل فتحاررررا ما عررررة للتسرررررب مبوبرررر  هصررررميماا. وهكرررروم  هكرررروم حاويررررات )ب(
يية مسات مر  شرأهنا يم  يو اجلوا   الداخلية هلذا احلاويات غ  مسامية وخالية م  ي  هشققات

 هسمح بتسرب ع  غ  قصد؛ يو هعوق التطا  يو هعط  العبوات املوبوتة بداخلاا
بداخل حاوية السوائ  املغلقة، يف ياياس  3291األمم املتحدة  رقمهعبأ النفايات املدربة حت   )ج(

بالستيك ما عة للتسرب ملحومة وخمتدة ومعتمدة م  قبل األمرم املتحردة، مت اختبارهرا لنقرل املروات 
. وهكوم هذا 1-3-1-6وعلياا عالمات وفقا  لألحكام املبينة يف  IIالصلبة م  جمموعة التعبئة 
رة علررى ابتيرراز اختبررارات مقاومررة التمررزق والصرردم وفقررا  ملعيررار املنظمررة األايرراس البالسررتيكية قررات

"هعيررخت مقاومررة الصرردم بطريقررة السررقوط احلررر  ISO 7765-1:1988 رقررم، للتوحيررد القياسرري ةالدوليرر
-ISO 6383 رقرم، للتوحيرد القياسري ةالدولير املنظمرة: طرائق بئر الدرج"، ومعيار 1ملقذوف: اجلزء 

 : طريقررة إملنرردورف".2اجلررزء  -هعيررخت مقاومررة التمررزق  -الرقررائق واأللررواح  -"البالسررتيك  2:1983
  يف  480  ومقاومترررررررر  للتمررررررررزق عرررررررر   165هقررررررررل مقاومررررررررة اررررررررل ارررررررريس للصرررررررردم عرررررررر   وال

هزيد الكتلرة الصرافية لكرل اريس بالسرتيكي  وال املتواز  واملتعامد بالنسبة لطول الكيس. املستويخت
 اغ؛  30على 

اغ، مثل الفرش امللوثرة، بردوم اريس بالسرتيكي، عنردما   30سلع الي هتجاوز ميك   قل فراتى ال )ت(
 املختصة بذلك؛ السلطةهرخص 
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الررري حتترررو  علرررى سررروائل يف يايررراس  3291األمرررم املتحررردة  رقرررماملدربرررة حتررر   النفايررراتهنقرررل  ه()
بالستيكية حتتو  على ماتة ماصة بكمية هكفي المتصاص السرائل بأاملر  توم يم ينسرك  يف 

 اوية السوائ ؛ح
يف  إال الري حتترو  علرى يتوات حرراتة 3291األمرم املتحردة  رقرمال هنقرل النفايرات املدربرة حتر   )و(

 P621مر   روع خمترد ومعتمرد مر  قبرل األمرم املتحردة وهفري بأحكرام هوبير  التعبئرة  بامردةعبوات 
 ؛LP621 يو IBC620 يو

. LP621 يو IBC620 يو P621ميكررر  ييضررررا  اسرررتخدام العبرررروات اجلامررردة املبينررررة يف هوبيررر  التعبئررررة  )ز(
ملنرررع ا عطالرررا يف ظرررروف النقرررل العاتيرررة. والنفايرررات الررري هنقرررل يف عبررروات  سرررليمةوهرررؤم  بطريقرررة 

يف عبرروة سرروائ  مغلقررة واحرردة هعررزل بعضرراا عرر  بعرر  بشرركل  بامرردة ويايرراس بالسررتيكية معررا  
هررؤم   يو شرربكات، يو فواصررل بامرردة مناسرربة يو ى سرربيل املثررال باسررتخدام حرروابزمناسرر ، علرر

 على  و آخر لتجن  ا عطاب العبوات يثناء ظروف النقل العاتية؛
املعبرررأة يف يايررراس بالسرررتيكية يف  3291األمرررم املتحررردة  رقرررمال هكررربس النفايرررات املدربرررة حتررر   )ح(

 ما عة للتسرب؛جتعل األاياس غ   بطريقةحاوية سوائ  مغلقة 
حالرررة  ويف اال سررركاب بعرررد ارررل رحلرررة. يو هفحرررص حاويرررة السررروائ  املغلقرررة مررر  حيرررغ التسررررب )ط(

يف حاويرة السروائ  املغلقرة،  3291األمرم املتحردة  رقما سكاب  فايات مدربة حت   يو هسرب
ث مناررررا بعررررد هنظيفاررررا متامررررا ، وإذا لررررزم األمررررر هطا هررررا وإزالررررة التلررررو  إال يعررررات اسررررتخداماا ال فا رررر 

غررر   3291األمرررم املتحررردة  رقرررمهنقرررل بضرررائع يخررررى مرررع  فايرررات  وال باسرررتخدام مررراتة مناسررربة.
النفايررات الطبيررة والبيطريررة. ويفحررص ي  مرر  هررذا النفايررات األخرررى الرري هنقررل يف  فررس حاويررة 

 السوائ  املغلقة لكشف ي  هلوث وك .
 7الرتبة  المدرجة فيالمواد السائبة  4-3-2-5

  .3-2-9-1-4غ  املعبةأة، ا ظر  املشعة قل املوات لى الطالع عل 
  8الرتبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-6

ما عرة هنقرل هرذا البضرائع يف حاويرات سروائ  و (. BK2حاويات السوائ  املغلقة )الرمز  إال هستخدمال  
 .لتسرب املاء
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 2-6الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-4
  2-6الشعبة   قل السوائ  احليوا ية املدربة يف 4-3-2-4-1

 2900و 2814يسررررمح بنقررررل املرررروات احليوا يررررة الرررري حتتررررو  علررررى مرررروات معديررررة )يرقررررام األمررررم املتحرررردة  
 الشروط التالية:( يف حاويات سوائ  شريطة استيفاء 3373و

مترررأل حررر  سرررعتاا القصررروى وذلرررك  يال شرررريطة BK1مغطررراة يسرررمح باسرررتخدام حاويرررات سررروائ   )ي(
 ؛BK2 مغلقةباستخدام حاويات سوائ  ييضا  يسمح و . غطيةلتجنة  هالمس املوات مع األ

بواسرطة  يو ااهصرميموبر  للتسررب مب ما عرةوفتحاهتا  غطاةامل يو املغلقة هكوم حاويات السوائ  )ب(
 هراي  بطا ة مناسبة؛

 لنقل؛لاتة مطاةرة مناسبة قبل التحميل السابق احليوا ية بصورة هامة مب هعاجل املوات )ج(
 بطا ة إضافية علوية مثقةلة مباتة ماصَّة معاجلة مباتة مطارة مناسبة؛املغطةاة بسوائ  حاوية الهغطةى  )ت(

 بعد هنظيفاا وهطا ها بيدا . إال املغطةاة يو املغلقة استخدام حاويات السوائ  ال يعات ه()
 جيوز يم هطل  السلطات الصحية الوطنية املناسبة اشرتاطات إضافية. مالحظة:

 (3291األمم املتحدة  رقم) 2-6النفايات السائبة املدربة يف الشعبة  4-3-2-4-2
 (؛BK2باستخدام حاويات السوائ  املغلقة ) إال يسمحال  )ي(

السرررروائ  املغلقررررة ووسررررائل فتحاررررا ما عررررة للتسرررررب مبوبرررر  هصررررميماا. وهكرررروم  هكرررروم حاويررررات )ب(
يية مسات مر  شرأهنا يم  يو اجلوا   الداخلية هلذا احلاويات غ  مسامية وخالية م  ي  هشققات

 هسمح بتسرب ع  غ  قصد؛ يو هعوق التطا  يو هعط  العبوات املوبوتة بداخلاا
بداخل حاوية السوائ  املغلقة، يف ياياس  3291األمم املتحدة  رقمهعبأ النفايات املدربة حت   )ج(

بالستيك ما عة للتسرب ملحومة وخمتدة ومعتمدة م  قبل األمرم املتحردة، مت اختبارهرا لنقرل املروات 
. وهكوم هذا 1-3-1-6وعلياا عالمات وفقا  لألحكام املبينة يف  IIالصلبة م  جمموعة التعبئة 
رة علررى ابتيرراز اختبررارات مقاومررة التمررزق والصرردم وفقررا  ملعيررار املنظمررة األايرراس البالسررتيكية قررات

"هعيررخت مقاومررة الصرردم بطريقررة السررقوط احلررر  ISO 7765-1:1988 رقررم، للتوحيررد القياسرري ةالدوليرر
-ISO 6383 رقرم، للتوحيرد القياسري ةالدولير املنظمرة: طرائق بئر الدرج"، ومعيار 1ملقذوف: اجلزء 

 : طريقررة إملنرردورف".2اجلررزء  -هعيررخت مقاومررة التمررزق  -الرقررائق واأللررواح  -"البالسررتيك  2:1983
  يف  480  ومقاومترررررررر  للتمررررررررزق عرررررررر   165هقررررررررل مقاومررررررررة اررررررررل ارررررررريس للصرررررررردم عرررررررر   وال

هزيد الكتلرة الصرافية لكرل اريس بالسرتيكي  وال املتواز  واملتعامد بالنسبة لطول الكيس. املستويخت
 اغ؛  30على 

اغ، مثل الفرش امللوثرة، بردوم اريس بالسرتيكي، عنردما   30سلع الي هتجاوز ميك   قل فراتى ال )ت(
 املختصة بذلك؛ السلطةهرخص 
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الررري حتترررو  علرررى سررروائل يف يايررراس  3291األمرررم املتحررردة  رقرررماملدربرررة حتررر   النفايررراتهنقرررل  ه()
بالستيكية حتتو  على ماتة ماصة بكمية هكفي المتصاص السرائل بأاملر  توم يم ينسرك  يف 

 اوية السوائ ؛ح
يف  إال الري حتترو  علرى يتوات حرراتة 3291األمرم املتحردة  رقرمال هنقرل النفايرات املدربرة حتر   )و(

 P621مر   روع خمترد ومعتمرد مر  قبرل األمرم املتحردة وهفري بأحكرام هوبير  التعبئرة  بامردةعبوات 
 ؛LP621 يو IBC620 يو

. LP621 يو IBC620 يو P621ميكررر  ييضررررا  اسرررتخدام العبرررروات اجلامررردة املبينررررة يف هوبيررر  التعبئررررة  )ز(
ملنرررع ا عطالرررا يف ظرررروف النقرررل العاتيرررة. والنفايرررات الررري هنقرررل يف عبررروات  سرررليمةوهرررؤم  بطريقرررة 

يف عبرروة سرروائ  مغلقررة واحرردة هعررزل بعضرراا عرر  بعرر  بشرركل  بامرردة ويايرراس بالسررتيكية معررا  
هررؤم   يو شرربكات، يو فواصررل بامرردة مناسرربة يو ى سرربيل املثررال باسررتخدام حرروابزمناسرر ، علرر

 على  و آخر لتجن  ا عطاب العبوات يثناء ظروف النقل العاتية؛
املعبرررأة يف يايررراس بالسرررتيكية يف  3291األمرررم املتحررردة  رقرررمال هكررربس النفايرررات املدربرررة حتررر   )ح(

 ما عة للتسرب؛جتعل األاياس غ   بطريقةحاوية سوائ  مغلقة 
حالرررة  ويف اال سررركاب بعرررد ارررل رحلرررة. يو هفحرررص حاويرررة السررروائ  املغلقرررة مررر  حيرررغ التسررررب )ط(

يف حاويرة السروائ  املغلقرة،  3291األمرم املتحردة  رقما سكاب  فايات مدربة حت   يو هسرب
ث مناررررا بعررررد هنظيفاررررا متامررررا ، وإذا لررررزم األمررررر هطا هررررا وإزالررررة التلررررو  إال يعررررات اسررررتخداماا ال فا رررر 

غررر   3291األمرررم املتحررردة  رقرررمهنقرررل بضرررائع يخررررى مرررع  فايرررات  وال باسرررتخدام مررراتة مناسررربة.
النفايررات الطبيررة والبيطريررة. ويفحررص ي  مرر  هررذا النفايررات األخرررى الرري هنقررل يف  فررس حاويررة 

 السوائ  املغلقة لكشف ي  هلوث وك .
 7الرتبة  المدرجة فيالمواد السائبة  4-3-2-5

  .3-2-9-1-4غ  املعبةأة، ا ظر  املشعة قل املوات لى الطالع عل 
  8الرتبة  المدرجة فيالبضائع السائبة  4-3-2-6

ما عرة هنقرل هرذا البضرائع يف حاويرات سروائ  و (. BK2حاويات السوائ  املغلقة )الرمز  إال هستخدمال  
 .لتسرب املاء
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 1-5الفصل 
 أحكام عامة

 التطبيق واألحكام العامة 5-1-1
خرريص اإلرسرال واإلخطررارات ارت هرذا اجلررزء األحكرام املتعلقررة بشرحنات البضررائع اخلطررة فيمررا يتصرل ب برختي 5-1-1-1

وسرررائل هبررراتل  يو  يرررة ملعاجلرررة البيا رررات،لكرتو اإل يو بالوسرررائل اليدويرررة)العالمرررات، وبطاقرررات الوسرررم، واملسرررتندات املسررربقة ووضرررع 
 ، ولوحات اإلعالم اخلاربية.(ينلكرتو البيا ات اإل

مررا  ص بضررائع خطرررة للنقررلجيرروز يم يقرردم ي  شررخ ال يرررت خبررالف ذلررك يف هررذا الالئحررة، مررا باسررتثناء 5-1-1-2
 مسررتند النقررل، والشررااتة يفالوصررف إتراج يررتم بطريقررة سررليمة وضررع العالمررات وبطاقررات الوسررم ولوحررات اإلعررالم اخلاربيررة، و  مل

 هك  يف حالة مناسبة للنقل بالشروط املبينة يف هذا اجلزء. مل وما
 الشاملةاستخدام العبوات  5-1-2
ظرراهرة  الشرراملةات الوسررم املمثلررة جلميررع البضررائع اخلطرررة الرري حتتوياررا العبرروة هكرر  العالمررات وبطاقرر مل مررا 5-1-2-1

  جي  يم حتمل العبوة الشاملة:، للعيام
يقررل ارهفرراع حررروف عالمررة  . وجيرر  يال"OVERPACK"حتتررو  علررى عبررارة "عبرروة شرراملة"  عالمررة •

 ؛سم 12ع   "OVERPACK"" شاملة"عبوة 
األمرررم  ورقرررماالسرررم الرمسررري للنقرررل سرررلعة خطررررة حتتويارررا بطاقرررة وسرررم وعالمرررة حتترررو  علرررى  ولكرررل •

 . 2-5املتحدة والعالمات األخرى املطلوبة للطروت املبينة يف الفصل 
 .  12-1-2-2-5 للفقرة وفقا   مشعة موات على حتتو  الي الشاملة العبوات وسمبطاقات  كومجي  يم هو  

/ اررررا وم الثرررراين  1" )عبرررروة شرررراملة( اعتبررررارا  مرررر  OVERPACKاملتعلررررق ئجررررم عالمررررة "يطبررررق االشرررررتاط  مالحظة:
  .2016 يناير

هررذا  مجيررع األحكررام املبينررة يف الشرراملةهسررتويف اررل عبرروة مرر  عبرروات البضررائع اخلطرررة املوبرروتة يف العبرروة  5-1-2-2
عبروة الهترأثر الوظيفرة املتوخراة لكرل عبروة بوضرع الطرروت يف  وال إشارة إىل استيفاء هذا الشرط. "عتد عالمة "عبوة شاملةهو الالئحة. 
 .الشاملة

مررر  هرررذا الالئحرررة، ويكررروم موضررروعا  يف عبررروة  7-1-2-5ارررل طررررت حيمرررل عالمرررات االجتررراا املبينرررة يف  5-1-2-3
 املذاورة. االجتاايف عبوة اب ة، يُوبَّ  وفقا لعالمات  يو شاملة

 العبوات الفارغة 5-1-3
 ،وضررع عالمرراتبخطرررة  سررلعسرربق يم احترروت علررى ز العبرروة الرري يَّرر، متُ 7ينطبررق علررى الرهبررة  مررا خبررالف 5-1-3-1

هتخررذ خطرروات  مررا مل ولوحررات إعررالم خاربيررة علياررا وفقررا  لالشرررتاطات املنصرروص علياررا لتلررك البضررائع اخلطرررة، ،وبطاقررات وسررم
 بطال ي  خماطر.إعاتة امللء مباتة غ  خطرة إل يو خبرةالتطا  م  األ يو مثل التنظيف
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 1-5الفصل 
 أحكام عامة

 التطبيق واألحكام العامة 5-1-1
خرريص اإلرسرال واإلخطررارات ارت هرذا اجلررزء األحكرام املتعلقررة بشرحنات البضررائع اخلطررة فيمررا يتصرل ب برختي 5-1-1-1

وسرررائل هبررراتل  يو  يرررة ملعاجلرررة البيا رررات،لكرتو اإل يو بالوسرررائل اليدويرررة)العالمرررات، وبطاقرررات الوسرررم، واملسرررتندات املسررربقة ووضرررع 
 ، ولوحات اإلعالم اخلاربية.(ينلكرتو البيا ات اإل

مررا  ص بضررائع خطرررة للنقررلجيرروز يم يقرردم ي  شررخ ال يرررت خبررالف ذلررك يف هررذا الالئحررة، مررا باسررتثناء 5-1-1-2
 مسررتند النقررل، والشررااتة يفالوصررف إتراج يررتم بطريقررة سررليمة وضررع العالمررات وبطاقررات الوسررم ولوحررات اإلعررالم اخلاربيررة، و  مل

 هك  يف حالة مناسبة للنقل بالشروط املبينة يف هذا اجلزء. مل وما
 الشاملةاستخدام العبوات  5-1-2
ظرراهرة  الشرراملةات الوسررم املمثلررة جلميررع البضررائع اخلطرررة الرري حتتوياررا العبرروة هكرر  العالمررات وبطاقرر مل مررا 5-1-2-1

  جي  يم حتمل العبوة الشاملة:، للعيام
يقررل ارهفرراع حررروف عالمررة  . وجيرر  يال"OVERPACK"حتتررو  علررى عبررارة "عبرروة شرراملة"  عالمررة •

 ؛سم 12ع   "OVERPACK"" شاملة"عبوة 
األمرررم  ورقرررماالسرررم الرمسررري للنقرررل سرررلعة خطررررة حتتويارررا بطاقرررة وسرررم وعالمرررة حتترررو  علرررى  ولكرررل •

 . 2-5املتحدة والعالمات األخرى املطلوبة للطروت املبينة يف الفصل 
 .  12-1-2-2-5 للفقرة وفقا   مشعة موات على حتتو  الي الشاملة العبوات وسمبطاقات  كومجي  يم هو  

/ اررررا وم الثرررراين  1" )عبرررروة شرررراملة( اعتبررررارا  مرررر  OVERPACKاملتعلررررق ئجررررم عالمررررة "يطبررررق االشرررررتاط  مالحظة:
  .2016 يناير

هررذا  مجيررع األحكررام املبينررة يف الشرراملةهسررتويف اررل عبرروة مرر  عبرروات البضررائع اخلطرررة املوبرروتة يف العبرروة  5-1-2-2
عبروة الهترأثر الوظيفرة املتوخراة لكرل عبروة بوضرع الطرروت يف  وال إشارة إىل استيفاء هذا الشرط. "عتد عالمة "عبوة شاملةهو الالئحة. 
 .الشاملة

مررر  هرررذا الالئحرررة، ويكررروم موضررروعا  يف عبررروة  7-1-2-5ارررل طررررت حيمرررل عالمرررات االجتررراا املبينرررة يف  5-1-2-3
 املذاورة. االجتاايف عبوة اب ة، يُوبَّ  وفقا لعالمات  يو شاملة

 العبوات الفارغة 5-1-3
 ،وضررع عالمرراتبخطرررة  سررلعسرربق يم احترروت علررى ز العبرروة الرري يَّرر، متُ 7ينطبررق علررى الرهبررة  مررا خبررالف 5-1-3-1

هتخررذ خطرروات  مررا مل ولوحررات إعررالم خاربيررة علياررا وفقررا  لالشرررتاطات املنصرروص علياررا لتلررك البضررائع اخلطرررة، ،وبطاقررات وسررم
 بطال ي  خماطر.إعاتة امللء مباتة غ  خطرة إل يو خبرةالتطا  م  األ يو مثل التنظيف
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 العبرروات الشرراملة االخرررى، الرريحاويررات الشررح  والصررااريج واحلاويررات الوسرريطة، فضررال  عرر  العبرروات و  5-1-3-2
 0.4 مر يرتم خفر  التلروث فيارا إىل يقرل  مرا مل  قرل البضرائع األخررى يو هسرتخدم يف مرزي  ال يف  قرل مروات مشرعة،  استخدم

 جلميع بواعغ يلفا األخرى. 2بكريل/سم 0.04لبواعغ بيتا وغاما وبواعغ يلفا املنخفضة السمية، وإىل  2بكريل/سم
 المختلطة العبوات 5-1-4

، هوضررررع بطاقررررات الوسررررم واحرررردة ياثررررر مرررر  البضررررائع اخلطرررررة يف عبرررروة خاربيررررة يو عنررررد هعبئررررة سررررلعتخت 
لر  األمرر وضرع بطاقرات وسرم للمخراطر اإلضرافية إذا ارام اخلطرر يتط وال ة.مراتوالعالمات على الطرت وفقا  الشررتاطات  قرل ارل 

 ببطاقة خطر يساسي. وثال  
 7لرتبة بخصوص اأحكام عامة  5-1-5
 خطارإلالموافقة على الشحنات وا 5-1-5-1
 عموميات 5-1-5-1-1

احلصررول علررى موافقررة متعرردتة  ، يلررزم ييضررا  4-6الطررروت املبينررة يف الفصررل  اميمهصرر عتمرراتباإلضررافة إىل ا 
إخطرار السرلطات  يلرزم ييضرا   ،بع  احلراالت ويف .(3-1-5-1-5و 2-1-5-1-5)األطراف على الشح  يف ظروف معينة 

 .(4-1-5-1-5)املختصة بعملية الشح  
 املوافقة على الشحنات 5-1-5-1-2

 يلي: ما شأماحلصول على موافقة متعدتة األطراف ب يلزم 
مصرررممة إلهاحرررة هنفررريس  يو 5-7-4-6 اشررررتاطاتهسرررتويف  ال B(M)النررروع  شرررح  طرررروت مررر  (ي)

 ؛قيد املراقبةمتقطع 
 A1 3 000ياررررد مرررر    شرررراطمرررروات مشررررعة ذات علررررى حتتررررو   B(M)شررررح  طررررروت مرررر  النرررروع و  )ب(

 ؛قله ابكريل، يياما ي 1 000 يو حس  االقتضاء، ،A2 3 000 يو
يف احلربية للعبروات احلالة موات ا شطارية إذا اام جمموع مؤشرات يمام على شح  طروت حتتو  و  (ج)

. وهسررتث  مرر  هررذا احلكررم الشررحنات 50يف وحرردة  قررل واحرردة يتجرراوز  يو حاويررة شررح  واحرردة
 عند يو يف ي  حو  50 احلربيةاحلالة جمموع مؤشرات يمام يتجاوز  مل املنقولة بسف  ئرية إذا

 يمتررررار بررررخت جمموعررررات الطررررروت 6سررررفينة، وإذا روعيرررر  مسررررافة منطقررررة خمصصررررة علررررى ظاررررر ال يو
 ؛ 2-4-8-1-7هو مبخت يف اجلدول  ملا العبوات الشاملة وفقا   يو

 ؛2-2-3-2-7  لفقرةلاالستخدام اخلاص وفقا  ذات سف  الللشح  ب يةشعاعإلحلماية اابرامج و  )ت(
عررد بلرردها برردوم موافقررة علررى  يو بلرردهاجيرروز للسررلطة املختصررة الرتخرريص بنقلرر  إىل  مررا باسررتثناءوذلررك  

 .(1-2-5-1-5ا ظر )الشح ، بناء على حكم حمدت ينص علي  يف موافقتاا على التصميم 
 املوافقة على الشح  برتهي  خاص 5-1-5-1-3
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يف هرذا  نطبقرةهسرتويف مجيرع االشررتاطات امل ال هعتمد سلطة خمتصة يحكاما  جيوز مبوببارا  قرل شرحنة قد 
 .(4-2-1-1ا ظر )ك مبوب  هرهي  خاص الالئحة، وذل

 اإلخطارات 5-1-5-1-4
 يطل  إرسال إخطار إىل السلطات املختصة على النحو التايل: 

الشح  األول أل  طرت يتطل  موافقة السلطة املختصة، يكفل املرسل إرسال  سر  مر  ارل  قبل (ي)
بلررد  شررااتة هصرردرها السررلطة املختصررة هنطبررق علررى هصررميم ذلررك الطرررت إىل السررلطة املختصررة يف

 إليررر . يو عرررداالشرررحنة املرسرررلة ارررل بلرررد هنقرررل   املنشرررأ للشرررحنة املرَسرررلة، وإىل السرررلطة املختصرررة يف
يطلررر  مررر  السرررلطة  وال باالسرررتالم مررر  السرررلطة املختصرررة، إشرررعار  املرسرررل ا تظرررار يطلررر  مررر وال

 ؛باستالم الشااتة هرسل إشعارا  املختصة يم 
 لكل  وع م  ي واع الشحنات التالية: )ب(

 A1 3 000 اإلشرررعاعي مررروات مشرررعة يتجررراوز  شررراطااعلرررى الررري حتترررو   Cطرررروت النررروع  '1'
 ؛قله ابكريل، يياما ي 1 000 يو ،ما يناس ، حسبA2 3 000 يو

 A1 3 000اإلشرعاعي مروات مشرعة يتجراوز  شراطاا علرى الي حتتو   B(U) طروت النوع '2'
 ؛قله ابكريل، يياما ي 1 000 يو ،ما يناس ، حسبA2 3 000 يو

 ؛B(M)طروت النوع  '3'
 .الشح  مبوب  هرهي  خاص '4'
ارل بلرد هنقرل   يف بلد املنشأ للشحنة املرَسلة، والسلطة املختصرة يف وخيطر املرسل السلطة املختصة 

 وصرول  إلي . ويصل اإلخطار لكل سلطة خمتصة قبرل بردء الشرح ، ويفضرل يو عداهذا الشحنة 
 الشح ؛ هاري  ييام على األقل م  7قبل 

طلر  املوافقرة مدربرة يف  الالزمة ال يطل  م  املرسل إرسال إخطار منفصل إذا اا   املعلومات )ج(
 ؛(2-23-4-6)ا ظر  على الشح 

 يلي: ما يتضم  إخطار اإلرسال (ت)
يف ذلررك مجيررع يرقررام الشررااتات  مبررا الطررروت، يو مرر  معرفررة الطرررت متكةرر معلومررات اافيررة  '1'

 املنطبقة وعالمات التمييز؛
 واملسار املقرتح؛ ا،، والتاري  املتوقع لوصوهلةالشحن إرسال معلومات ع  هاري و  '2'
 النويدات املشعة؛ يو يمساء املوات املشعةو  '3'
إذا اا ر  مراتة مشرعة ذات  ما يو ألشكال الفيزيائية والكيميائية للموات املشعة،اوصف و  '4'

 ماتة مشعة منخفضة التشت ؛ يو شكل خاص،
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 العبرروات الشرراملة االخرررى، الرريحاويررات الشررح  والصررااريج واحلاويررات الوسرريطة، فضررال  عرر  العبرروات و  5-1-3-2
 0.4 مر يرتم خفر  التلروث فيارا إىل يقرل  مرا مل  قرل البضرائع األخررى يو هسرتخدم يف مرزي  ال يف  قرل مروات مشرعة،  استخدم

 جلميع بواعغ يلفا األخرى. 2بكريل/سم 0.04لبواعغ بيتا وغاما وبواعغ يلفا املنخفضة السمية، وإىل  2بكريل/سم
 المختلطة العبوات 5-1-4

، هوضررررع بطاقررررات الوسررررم واحرررردة ياثررررر مرررر  البضررررائع اخلطرررررة يف عبرررروة خاربيررررة يو عنررررد هعبئررررة سررررلعتخت 
لر  األمرر وضرع بطاقرات وسرم للمخراطر اإلضرافية إذا ارام اخلطرر يتط وال ة.مراتوالعالمات على الطرت وفقا  الشررتاطات  قرل ارل 

 ببطاقة خطر يساسي. وثال  
 7لرتبة بخصوص اأحكام عامة  5-1-5
 خطارإلالموافقة على الشحنات وا 5-1-5-1
 عموميات 5-1-5-1-1

احلصررول علررى موافقررة متعرردتة  ، يلررزم ييضررا  4-6الطررروت املبينررة يف الفصررل  اميمهصرر عتمرراتباإلضررافة إىل ا 
إخطرار السرلطات  يلرزم ييضرا   ،بع  احلراالت ويف .(3-1-5-1-5و 2-1-5-1-5)األطراف على الشح  يف ظروف معينة 

 .(4-1-5-1-5)املختصة بعملية الشح  
 املوافقة على الشحنات 5-1-5-1-2

 يلي: ما شأماحلصول على موافقة متعدتة األطراف ب يلزم 
مصرررممة إلهاحرررة هنفررريس  يو 5-7-4-6 اشررررتاطاتهسرررتويف  ال B(M)النررروع  شرررح  طرررروت مررر  (ي)

 ؛قيد املراقبةمتقطع 
 A1 3 000ياررررد مرررر    شرررراطمرررروات مشررررعة ذات علررررى حتتررررو   B(M)شررررح  طررررروت مرررر  النرررروع و  )ب(

 ؛قله ابكريل، يياما ي 1 000 يو حس  االقتضاء، ،A2 3 000 يو
يف احلربية للعبروات احلالة موات ا شطارية إذا اام جمموع مؤشرات يمام على شح  طروت حتتو  و  (ج)

. وهسررتث  مرر  هررذا احلكررم الشررحنات 50يف وحرردة  قررل واحرردة يتجرراوز  يو حاويررة شررح  واحرردة
 عند يو يف ي  حو  50 احلربيةاحلالة جمموع مؤشرات يمام يتجاوز  مل املنقولة بسف  ئرية إذا

 يمتررررار بررررخت جمموعررررات الطررررروت 6سررررفينة، وإذا روعيرررر  مسررررافة منطقررررة خمصصررررة علررررى ظاررررر ال يو
 ؛ 2-4-8-1-7هو مبخت يف اجلدول  ملا العبوات الشاملة وفقا   يو

 ؛2-2-3-2-7  لفقرةلاالستخدام اخلاص وفقا  ذات سف  الللشح  ب يةشعاعإلحلماية اابرامج و  )ت(
عررد بلرردها برردوم موافقررة علررى  يو بلرردهاجيرروز للسررلطة املختصررة الرتخرريص بنقلرر  إىل  مررا باسررتثناءوذلررك  

 .(1-2-5-1-5ا ظر )الشح ، بناء على حكم حمدت ينص علي  يف موافقتاا على التصميم 
 املوافقة على الشح  برتهي  خاص 5-1-5-1-3
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يف هرذا  نطبقرةهسرتويف مجيرع االشررتاطات امل ال هعتمد سلطة خمتصة يحكاما  جيوز مبوببارا  قرل شرحنة قد 
 .(4-2-1-1ا ظر )ك مبوب  هرهي  خاص الالئحة، وذل

 اإلخطارات 5-1-5-1-4
 يطل  إرسال إخطار إىل السلطات املختصة على النحو التايل: 

الشح  األول أل  طرت يتطل  موافقة السلطة املختصة، يكفل املرسل إرسال  سر  مر  ارل  قبل (ي)
بلررد  شررااتة هصرردرها السررلطة املختصررة هنطبررق علررى هصررميم ذلررك الطرررت إىل السررلطة املختصررة يف

 إليررر . يو عرررداالشرررحنة املرسرررلة ارررل بلرررد هنقرررل   املنشرررأ للشرررحنة املرَسرررلة، وإىل السرررلطة املختصرررة يف
يطلررر  مررر  السرررلطة  وال باالسرررتالم مررر  السرررلطة املختصرررة، إشرررعار  املرسرررل ا تظرررار يطلررر  مررر وال

 ؛باستالم الشااتة هرسل إشعارا  املختصة يم 
 لكل  وع م  ي واع الشحنات التالية: )ب(

 A1 3 000 اإلشرررعاعي مررروات مشرررعة يتجررراوز  شررراطااعلرررى الررري حتترررو   Cطرررروت النررروع  '1'
 ؛قله ابكريل، يياما ي 1 000 يو ،ما يناس ، حسبA2 3 000 يو

 A1 3 000اإلشرعاعي مروات مشرعة يتجراوز  شراطاا علرى الي حتتو   B(U) طروت النوع '2'
 ؛قله ابكريل، يياما ي 1 000 يو ،ما يناس ، حسبA2 3 000 يو

 ؛B(M)طروت النوع  '3'
 .الشح  مبوب  هرهي  خاص '4'
ارل بلرد هنقرل   يف بلد املنشأ للشحنة املرَسلة، والسلطة املختصرة يف وخيطر املرسل السلطة املختصة 

 وصرول  إلي . ويصل اإلخطار لكل سلطة خمتصة قبرل بردء الشرح ، ويفضرل يو عداهذا الشحنة 
 الشح ؛ هاري  ييام على األقل م  7قبل 

طلر  املوافقرة مدربرة يف  الالزمة ال يطل  م  املرسل إرسال إخطار منفصل إذا اا   املعلومات )ج(
 ؛(2-23-4-6)ا ظر  على الشح 

 يلي: ما يتضم  إخطار اإلرسال (ت)
يف ذلررك مجيررع يرقررام الشررااتات  مبررا الطررروت، يو مرر  معرفررة الطرررت متكةرر معلومررات اافيررة  '1'

 املنطبقة وعالمات التمييز؛
 واملسار املقرتح؛ ا،، والتاري  املتوقع لوصوهلةالشحن إرسال معلومات ع  هاري و  '2'
 النويدات املشعة؛ يو يمساء املوات املشعةو  '3'
إذا اا ر  مراتة مشرعة ذات  ما يو ألشكال الفيزيائية والكيميائية للموات املشعة،اوصف و  '4'

 ماتة مشعة منخفضة التشت ؛ يو شكل خاص،
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رمرز إضرافة  يقصى  شاط للمحتويات املشعة يثناء النقل معدا  عن  بوحدات البكريرل مرعو  '5'
ملروات حالرة ا ويف (.1-2-2-1)ا ظرر  ،(SIيف النظام الدويل للوحدات )الباتئة املناس  

)يو اتلرررة ارررل  اتلرررة املررراتة اال شرررطارية  مررر  النشررراط، يم يُرررذار، بررردال  اال شرررطارية، ميكررر  
 مضاعفاهتا. يو الغرامات ) (ب  ويدة ا شطارية، حيثما يناس ، يف حالة املخاليط(

 ت التي تصدرها السلطة المختصةاادالشه 5-1-5-2
 يلي: ما بشأميلزم احلصول على شااتات هصدرها السلطة املختصة  5-1-5-2-1

 يلي: ما اميمهص )ي(
 املوات املشعة ذات الشكل اخلاص؛ '1'
 املوات املشعة املنخفضة التشت ؛ '2'
 ؛)و(5-3-2-7-2املوات اال شطارية بكميات مستثناة مبوب   '3'
 ياثر م  ساتس فلوريد اليورا يوم؛ يو اغ 0.1 على الي حتتو  الطروت '4'
 5-3-2-7-2هكررر  مسرررتثناة مبوبررر   مرررا مل مررروات ا شرررطاريةعلرررى الطرررروت الررري حتترررو   '5'

 ؛3-11-4-6 يو 2-11-4-6 يو
 ؛B(M)وطروت النوع  B(U)طروت النوع  '6'
 ؛Cطروت النوع  '7'

 الرتهيبات اخلاصة؛ (ب)
 (؛2-1-5-1-5 ا ظر)شحنات معينة  )ج(
لفراتى النويردات املشرعة  1-2-2-7-2حتديد القيم األساسية للنويدات املشعة املشار إلياا يف  )ت(

 ؛)ي((2-2-2-7-2)ا ظر 1-2-2-7-2غ  املدربة يف اجلدول 
 )ب((؛2-2-2-7-2 السلع )ا ظر يو حدوت النشاط البديلة للشحنة املستثناة م  األبازة (ه)
 االشرررررتاطات املنطبقررررة مسررررتوفاة، وحترررردت املوافقررررات علررررى التصرررراميم عالمررررة ويررررزةوهؤاررررد الشررررااتات يم  

 .هصميم كلل
 وميك  مجع شااتات املوافقة على هصميم الطرت واملوافقة على الشحنة يف شااتة واحدة. 
  .23-4-6هكوم الشااتات وطلبات استصدارها مستوفية لالشرتاطات املبينة يف  

 . منطبقةحوزة املرسل  سخة م  ال شااتة  هكوم يفيم  جي  5-1-5-2-2
 عنرردالسررلطة املختصررة شررااتة بشررأهنا، يقرردم املرسررل،  يم هصرردريشرررتط  ال يف حالررة هصرراميم الطررروت الرري 5-1-5-2-3
 م  با   السلطة املختصة.اا ميع االشرتاطات املنطبقة، وذلك لفحصجبهصميم الطرت وفاء طل ، يتلة وثائقية على ال
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 (CSI)ومؤشر أمان الحالة الحرجية  (TI)تعيين مؤشر النقل  5-1-5-3

املرروات املنخفضررة  غرر  املعبررأ مرر  يو شررح الحاويررة  يو الشرراملةعبرروة ال يو لطرررتل (TI) يكرروم مؤشررر النقررل 5-1-5-3-1
 التالية:  لطريقةوفقا  ل ، هو العدت املشتق(SCO-I) األبسام امللوثة السطح يو (LSA-I)النشاط النوعي 

مرر  واحررد  مرررتعلررى مسررافة  (mSv/h) سرراعة/ملرري سرريفرتوحرردات شررعاع بإمسررتوى  حيرردت يقصررى )ي(
املرروات املنخفضررة  غرر  املعبررأ مرر  يو حاويررة الشررح  يو اربيررةالعبرروة اخل يو لطرررتاخلاربيررة ل حو سررطال

وهضرررررب القيمررررة احملرررردتة  .(SCO-Iاألبسررررام امللوثررررة السررررطح ) مرررر  يو (LSA-Iالنشرررراط النرررروعي )
 ورُاازاهترررا الثوريرررومو اليورا يررروم  خامررراتحالرررة  ويف النررراهج هرررو مؤشرررر النقرررل. رقمالررر ويكرروم 100 يف

اخلررراربي سرررطح المررر  واحرررد مررررت  ي   قطرررة علرررى مسرررافةيف شرررعاع إسرررتوى ميكررر  هعيرررخت يقصرررى م
 يلي:  اما  لحمولةل

 الفيزيائية؛ ورُاازاهتا اليورا يوم والثوريوم خلامات ملي سيفرت/ساعة 0.4
 الثوريوم الكيميائية؛رُاازات لة ملي سيفرت/ساع 0.3

 فلوريد اليورا يوم؛ ساتس عدا ما اليورا يوم الكيميائية،رُاازات ل ملي سيفرت/ساعة 0.02
( LSA-I) املرروات املنخفضررة النشرراط النرروعي غرر  املعبررأ مرر يف حالررة الصررااريج وحاويررات الشررح  و  )ب(

 املعامررررلهضرررررب القيمررررة احملرررردتة يف اخلطرررروة )ي( يعررررالا يف ، (SCO-I) واألبسررررام امللوثررررة السررررطح
 ؛1-3-5-1-5املناس  م  اجلدول 

 1.13: عشررر  )مثررالاسررر قرررب  أل)ي( و)ب( يعررالا  هختالقيمررة الناجتررة يف اخلطررو  صررعوتا   بهقرررَّ  )ج(
 ميك  اعتبارها صفرا . وي  قيمة يقل مناا، 0.05، باستثناء يم القيمة (1.2هصبح 

غيهر معامالت الضرب بالنسبة للصههاريج وحاويهات الشهحن و  :1-3-5-1-5الجدول 
المههههواد المنخفضههههة النشههههاط النههههوعي واألجسههههام المعبههههأ مههههن 

  الملوثة السطح
 معامل الضرب )ي(مولةحجم احل

 1 2م1 ≥ حجم احلمولة
 2 2م 5 ≥> حجم احلمولة  2م 1
 3 2م 20 ≥> حجم احلمولة  2م 5

 10 > حجم احلمولة  2م 20
 هقاس ياد مساحة مقطعية للحمولة. )ي(

إمرا جممروع مؤشررات النقررل  باعتبرارا وسريلة  قرل يو حاويرة شررح  يو حيردت مؤشرر النقرل لكرل عبروة شراملة 5-1-5-3-2
 حيردت مؤشرر ال الصرلبة حيرغغر   اربيرةحالرة العبروات اخلعردا  مرابالقياس املباشر ملسرتوى اإلشرعاع، في يو ة،وبوتجلميع الطروت امل

 جمموع مؤشرات النقل جلميع الطروت.باعتبارا  إال االنقل هل
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رمرز إضرافة  يقصى  شاط للمحتويات املشعة يثناء النقل معدا  عن  بوحدات البكريرل مرعو  '5'
ملروات حالرة ا ويف (.1-2-2-1)ا ظرر  ،(SIيف النظام الدويل للوحدات )الباتئة املناس  

)يو اتلرررة ارررل  اتلرررة املررراتة اال شرررطارية  مررر  النشررراط، يم يُرررذار، بررردال  اال شرررطارية، ميكررر  
 مضاعفاهتا. يو الغرامات ) (ب  ويدة ا شطارية، حيثما يناس ، يف حالة املخاليط(

 ت التي تصدرها السلطة المختصةاادالشه 5-1-5-2
 يلي: ما بشأميلزم احلصول على شااتات هصدرها السلطة املختصة  5-1-5-2-1

 يلي: ما اميمهص )ي(
 املوات املشعة ذات الشكل اخلاص؛ '1'
 املوات املشعة املنخفضة التشت ؛ '2'
 ؛)و(5-3-2-7-2املوات اال شطارية بكميات مستثناة مبوب   '3'
 ياثر م  ساتس فلوريد اليورا يوم؛ يو اغ 0.1 على الي حتتو  الطروت '4'
 5-3-2-7-2هكررر  مسرررتثناة مبوبررر   مرررا مل مررروات ا شرررطاريةعلرررى الطرررروت الررري حتترررو   '5'

 ؛3-11-4-6 يو 2-11-4-6 يو
 ؛B(M)وطروت النوع  B(U)طروت النوع  '6'
 ؛Cطروت النوع  '7'

 الرتهيبات اخلاصة؛ (ب)
 (؛2-1-5-1-5 ا ظر)شحنات معينة  )ج(
لفراتى النويردات املشرعة  1-2-2-7-2حتديد القيم األساسية للنويدات املشعة املشار إلياا يف  )ت(

 ؛)ي((2-2-2-7-2)ا ظر 1-2-2-7-2غ  املدربة يف اجلدول 
 )ب((؛2-2-2-7-2 السلع )ا ظر يو حدوت النشاط البديلة للشحنة املستثناة م  األبازة (ه)
 االشرررررتاطات املنطبقررررة مسررررتوفاة، وحترررردت املوافقررررات علررررى التصرررراميم عالمررررة ويررررزةوهؤاررررد الشررررااتات يم  

 .هصميم كلل
 وميك  مجع شااتات املوافقة على هصميم الطرت واملوافقة على الشحنة يف شااتة واحدة. 
  .23-4-6هكوم الشااتات وطلبات استصدارها مستوفية لالشرتاطات املبينة يف  

 . منطبقةحوزة املرسل  سخة م  ال شااتة  هكوم يفيم  جي  5-1-5-2-2
 عنرردالسررلطة املختصررة شررااتة بشررأهنا، يقرردم املرسررل،  يم هصرردريشرررتط  ال يف حالررة هصرراميم الطررروت الرري 5-1-5-2-3
 م  با   السلطة املختصة.اا ميع االشرتاطات املنطبقة، وذلك لفحصجبهصميم الطرت وفاء طل ، يتلة وثائقية على ال
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 (CSI)ومؤشر أمان الحالة الحرجية  (TI)تعيين مؤشر النقل  5-1-5-3

املرروات املنخفضررة  غرر  املعبررأ مرر  يو شررح الحاويررة  يو الشرراملةعبرروة ال يو لطرررتل (TI) يكرروم مؤشررر النقررل 5-1-5-3-1
 التالية:  لطريقةوفقا  ل ، هو العدت املشتق(SCO-I) األبسام امللوثة السطح يو (LSA-I)النشاط النوعي 

مرر  واحررد  مرررتعلررى مسررافة  (mSv/h) سرراعة/ملرري سرريفرتوحرردات شررعاع بإمسررتوى  حيرردت يقصررى )ي(
املرروات املنخفضررة  غرر  املعبررأ مرر  يو حاويررة الشررح  يو اربيررةالعبرروة اخل يو لطرررتاخلاربيررة ل حو سررطال

وهضرررررب القيمررررة احملرررردتة  .(SCO-Iاألبسررررام امللوثررررة السررررطح ) مرررر  يو (LSA-Iالنشرررراط النرررروعي )
 ورُاازاهترررا الثوريرررومو اليورا يررروم  خامررراتحالرررة  ويف النررراهج هرررو مؤشرررر النقرررل. رقمالررر ويكرروم 100 يف

اخلررراربي سرررطح المررر  واحرررد مررررت  ي   قطرررة علرررى مسرررافةيف شرررعاع إسرررتوى ميكررر  هعيرررخت يقصرررى م
 يلي:  اما  لحمولةل

 الفيزيائية؛ ورُاازاهتا اليورا يوم والثوريوم خلامات ملي سيفرت/ساعة 0.4
 الثوريوم الكيميائية؛رُاازات لة ملي سيفرت/ساع 0.3

 فلوريد اليورا يوم؛ ساتس عدا ما اليورا يوم الكيميائية،رُاازات ل ملي سيفرت/ساعة 0.02
( LSA-I) املرروات املنخفضررة النشرراط النرروعي غرر  املعبررأ مرر يف حالررة الصررااريج وحاويررات الشررح  و  )ب(

 املعامررررلهضرررررب القيمررررة احملرررردتة يف اخلطرررروة )ي( يعررررالا يف ، (SCO-I) واألبسررررام امللوثررررة السررررطح
 ؛1-3-5-1-5املناس  م  اجلدول 

 1.13: عشررر  )مثررالاسررر قرررب  أل)ي( و)ب( يعررالا  هختالقيمررة الناجتررة يف اخلطررو  صررعوتا   بهقرررَّ  )ج(
 ميك  اعتبارها صفرا . وي  قيمة يقل مناا، 0.05، باستثناء يم القيمة (1.2هصبح 

غيهر معامالت الضرب بالنسبة للصههاريج وحاويهات الشهحن و  :1-3-5-1-5الجدول 
المههههواد المنخفضههههة النشههههاط النههههوعي واألجسههههام المعبههههأ مههههن 

  الملوثة السطح
 معامل الضرب )ي(مولةحجم احل

 1 2م1 ≥ حجم احلمولة
 2 2م 5 ≥> حجم احلمولة  2م 1
 3 2م 20 ≥> حجم احلمولة  2م 5

 10 > حجم احلمولة  2م 20
 هقاس ياد مساحة مقطعية للحمولة. )ي(

إمرا جممروع مؤشررات النقررل  باعتبرارا وسريلة  قرل يو حاويرة شررح  يو حيردت مؤشرر النقرل لكرل عبروة شراملة 5-1-5-3-2
 حيردت مؤشرر ال الصرلبة حيرغغر   اربيرةحالرة العبروات اخلعردا  مرابالقياس املباشر ملسرتوى اإلشرعاع، في يو ة،وبوتجلميع الطروت امل

 جمموع مؤشرات النقل جلميع الطروت.باعتبارا  إال االنقل هل
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جممروع مؤشررات يمرام احلالرة باعتبرارا حاويرة شرح   يو ة لكرل عبروة شراملةيحيدت مؤشر يمام احلالة احلرب 5-1-5-3-3
 وسيلة  قل.  يو شحنة مرَسلةة. ويتبع اإلبراء  فس  يف حتديد مؤشرات يمام احلالة احلربية يف وبوتاحلربية جلميع الطروت امل

  ،II-YELLOW يو ،I-WHITE يف فئرررررررة وحاويرررررررات الشرررررررح  الطرررررررروت والعبررررررروات الشررررررراملة هصرررررررنف 5-1-5-3-4
  مع استيفاء االشرتاطات التالية: 4-3-5-1-5وفقا  للشروط احملدتة يف اجلدول  III-YELLOW يو

مررر  مؤشرررر النقرررل حاويرررة الشرررح ، ارررل  يو العبررروة الشررراملة يو يؤخرررذ يف االعتبرررار، بالنسررربة للطررررت )ي(
وشروط مستوى اإلشعاع السطحي لدى حتديد الفئة املناسبة. وحيثمرا يسرتوا مؤشرر النقرل شررط 

 العبوة الشاملة يو ، يصنف الطرتخمتلفةولك  مستوى اإلشعاع السطحي يستويف شرط فئة  ما فئة
 هي الفئة األتىن؛ I-WHITEحاوية الشح  يف الفئة األعلى. وهلذا الغر  هعتد الفئة  يو

 ؛2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5هباع اإلبراءات احملدتة يف احيدت مؤشر النقل ب )ب(
العبرررروة  يو ملرررري سيفرت/سرررراعة، ينقررررل الطرررررت 2إذا اررررام مسررررتوى اإلشررررعاع السررررطحي ياررررد مرررر   (ج)

 1-2-3-2-7 يو 3-1-3-2-7مبوبر  االسرتخدام احلصرر  واألحكرام الرروارتة يف  الشراملة
 حسبما يناس ؛، 3-3-3-2-7 يو

هوببررر   مرررا ، باسرررتثناءIII-YELLOWيصرررنف الطررررت الرررذ  ينقرررل مبوبررر  هرهيررر  خررراص يف الفئرررة  )ت(
  ؛5-3-5-1-5يحكام الفقرة 

حاويرة الشرح  الري حتترو  علرى طرروت منقولرة مبوبر  هرهير  خراص يف  يو هصنف العبوة الشاملة ه()
  .5-3-5-1-5هوبب  يحكام الفقرة  ما باستثناء، III-YELLOWالفئة 

 : فئات الطرود والعبوات الشاملة وحاويات الشحن4-3-5-1-5الجدول 
 الشروط

 مؤشر النقل
أقصى مستوى لإلشعاع عند أي نقطة على السطح 

 الفئة الخارجي
 I-WHITE ملي سيفرت/ساعة 0.005ال يزيد على  )ي(صفر

يزيررد  ال يزيررد علررى صررفر ولكرر 
 )ي(1على 

يزيررد علررى  ال سيفرت/سرراعة ولكرر ملرري  0.005يزيررد علررى 
 ملي سيفرت/ساعة 0.5

II-YELLOW 

يزيد ع   ال ولك  1يزيد على 
10 

 2يزيررد علررى  ال ملرري سيفرت/سرراعة ولكرر  0.5يزيررد علررى 
 ملي سيفرت/ساعة

III-YELLOW 

 10يزيرررد علرررى  ال ملررري سيفرت/سررراعة ولكررر  2يزيرررد علرررى  10 علىيزيد 
 ملي سيفرت/ساعة

III-YELLOW
 )ب(

 ، ميكررررر  يم هكررررروم القيمرررررة املدو رررررة هررررري "صرررررفر" وفقرررررا  للفقررررررة 0.05يزيرررررد علرررررى  ال إذا ارررررام مؤشرررررر النقرررررل )ي(
 )ج(.5-1-5-3-1

 (.3-3-8-1-7ينقل ييضا  مبوب  االستخدام احلصر  باستثناء حاويات الشح  )ا ظر اجلدول  )ب(
علررى الشررح ،  يو املختصررة علررى التصررميميف مجيررع حرراالت النقررل الرردويل لطررروت هقتضرري موافقررة السررلطة  5-1-5-3-5

وهنطبق علياا ي واع م  املوافقة خمتلفرة مرع اخرتالف البلردام املعنيرة بالشرحنة، يكروم هصرنيف الفئرات متوافقرا مرع شرااتة بلرد منشرأ 
 التصميم.

167 

 7أحكام خاصة بالطرود المستثناة المحتوية على مواد مشعة من الرتبة  5-1-5-4
مقرروءة وتائمرة، علرى السرطح  بصرورةمعلَّمرة  7ستثناة احملتوية على مروات مشرعة مر  الرهبرة هكوم الطروت امل 5-1-5-4-1

 اخلاربي للتغليف، بالعالمات التالية:
 ؛"UNباحلرفخت " األمم املتحدة مسبوقا   رقم )ي(

  الياما؛ يو املرَسل إلي  يو هوية املرسل هعيخت )ب(
  اغ.  50هتجاوز الكتلة اإلمجالية املسموح لا إذا اا    )ج(

املتعلقة باملستندات على الطروت املستثناة احملتوية علرى مروات مشرعة مر   4-5ال هنطبق اشرتاطات الفصل  5-1-5-4-2
 يلي:  ما ، باستثناء7الرهبة 

إىل با رر  اسررم  "UNبرراحلرفخت " مسرربوقا   األمررم املتحرردة رقررم يم يظاررر علررى مسررتند النقررلجيرر   )ي(
رر ، والعالمررة املميررزة لكررل شررااتة اعتمررات صرراترة عرر  السررلطة ل إليرر ملرَسررل واوعنرروام اررل مرر  املرس 

مسرررررتند  يو مثرررررل وثيقرررررة الشرررررح  )ز(، إذا ارررررام هلرررررا صرررررلة،1-7-5-1-4-5 املختصرررررة )ا ظرررررر
 1-2-1-4-5 الررري هفررري باالشررررتاطات الررروارتة يف شررراب  مررر  املسرررتندات ومرررا اجلرررو  الشرررح 

 ؛4-2-1-4-5 إىل
-5)ز( و1-7-5-1-4-5 وهلررك الرروارتة يف 2-6-1-4-5يف هنطبررق االشرررتاطات الرروارتة  )ب(

 صلة؛ ، إذا اام هلا4-7-5-1-4-5و 4-1-5-7-3
  .4-4-5و 2-4-5يف  الوارتةهنطبق االشرتاطات  )ج(

 ، إذا اام هلا صلة.5-12-1-2-2-5و 8-5-1-2-5هنطبق االشرتاطات الوارتة يف  5-1-5-4-3
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جممروع مؤشررات يمرام احلالرة باعتبرارا حاويرة شرح   يو ة لكرل عبروة شراملةيحيدت مؤشر يمام احلالة احلرب 5-1-5-3-3
 وسيلة  قل.  يو شحنة مرَسلةة. ويتبع اإلبراء  فس  يف حتديد مؤشرات يمام احلالة احلربية يف وبوتاحلربية جلميع الطروت امل

  ،II-YELLOW يو ،I-WHITE يف فئرررررررة وحاويرررررررات الشرررررررح  الطرررررررروت والعبررررررروات الشررررررراملة هصرررررررنف 5-1-5-3-4
  مع استيفاء االشرتاطات التالية: 4-3-5-1-5وفقا  للشروط احملدتة يف اجلدول  III-YELLOW يو

مررر  مؤشرررر النقرررل حاويرررة الشرررح ، ارررل  يو العبررروة الشررراملة يو يؤخرررذ يف االعتبرررار، بالنسررربة للطررررت )ي(
وشروط مستوى اإلشعاع السطحي لدى حتديد الفئة املناسبة. وحيثمرا يسرتوا مؤشرر النقرل شررط 

 العبوة الشاملة يو ، يصنف الطرتخمتلفةولك  مستوى اإلشعاع السطحي يستويف شرط فئة  ما فئة
 هي الفئة األتىن؛ I-WHITEحاوية الشح  يف الفئة األعلى. وهلذا الغر  هعتد الفئة  يو

 ؛2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5هباع اإلبراءات احملدتة يف احيدت مؤشر النقل ب )ب(
العبرررروة  يو ملرررري سيفرت/سرررراعة، ينقررررل الطرررررت 2إذا اررررام مسررررتوى اإلشررررعاع السررررطحي ياررررد مرررر   (ج)

 1-2-3-2-7 يو 3-1-3-2-7مبوبر  االسرتخدام احلصرر  واألحكرام الرروارتة يف  الشراملة
 حسبما يناس ؛، 3-3-3-2-7 يو

هوببررر   مرررا ، باسرررتثناءIII-YELLOWيصرررنف الطررررت الرررذ  ينقرررل مبوبررر  هرهيررر  خررراص يف الفئرررة  )ت(
  ؛5-3-5-1-5يحكام الفقرة 

حاويرة الشرح  الري حتترو  علرى طرروت منقولرة مبوبر  هرهير  خراص يف  يو هصنف العبوة الشاملة ه()
  .5-3-5-1-5هوبب  يحكام الفقرة  ما باستثناء، III-YELLOWالفئة 

 : فئات الطرود والعبوات الشاملة وحاويات الشحن4-3-5-1-5الجدول 
 الشروط

 مؤشر النقل
أقصى مستوى لإلشعاع عند أي نقطة على السطح 

 الفئة الخارجي
 I-WHITE ملي سيفرت/ساعة 0.005ال يزيد على  )ي(صفر

يزيررد  ال يزيررد علررى صررفر ولكرر 
 )ي(1على 

يزيررد علررى  ال سيفرت/سرراعة ولكرر ملرري  0.005يزيررد علررى 
 ملي سيفرت/ساعة 0.5

II-YELLOW 

يزيد ع   ال ولك  1يزيد على 
10 

 2يزيررد علررى  ال ملرري سيفرت/سرراعة ولكرر  0.5يزيررد علررى 
 ملي سيفرت/ساعة

III-YELLOW 

 10يزيرررد علرررى  ال ملررري سيفرت/سررراعة ولكررر  2يزيرررد علرررى  10 علىيزيد 
 ملي سيفرت/ساعة

III-YELLOW
 )ب(

 ، ميكررررر  يم هكررررروم القيمرررررة املدو رررررة هررررري "صرررررفر" وفقرررررا  للفقررررررة 0.05يزيرررررد علرررررى  ال إذا ارررررام مؤشرررررر النقرررررل )ي(
 )ج(.5-1-5-3-1

 (.3-3-8-1-7ينقل ييضا  مبوب  االستخدام احلصر  باستثناء حاويات الشح  )ا ظر اجلدول  )ب(
علررى الشررح ،  يو املختصررة علررى التصررميميف مجيررع حرراالت النقررل الرردويل لطررروت هقتضرري موافقررة السررلطة  5-1-5-3-5

وهنطبق علياا ي واع م  املوافقة خمتلفرة مرع اخرتالف البلردام املعنيرة بالشرحنة، يكروم هصرنيف الفئرات متوافقرا مرع شرااتة بلرد منشرأ 
 التصميم.
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 7أحكام خاصة بالطرود المستثناة المحتوية على مواد مشعة من الرتبة  5-1-5-4
مقرروءة وتائمرة، علرى السرطح  بصرورةمعلَّمرة  7ستثناة احملتوية على مروات مشرعة مر  الرهبرة هكوم الطروت امل 5-1-5-4-1

 اخلاربي للتغليف، بالعالمات التالية:
 ؛"UNباحلرفخت " األمم املتحدة مسبوقا   رقم )ي(

  الياما؛ يو املرَسل إلي  يو هوية املرسل هعيخت )ب(
  اغ.  50هتجاوز الكتلة اإلمجالية املسموح لا إذا اا    )ج(

املتعلقة باملستندات على الطروت املستثناة احملتوية علرى مروات مشرعة مر   4-5ال هنطبق اشرتاطات الفصل  5-1-5-4-2
 يلي:  ما ، باستثناء7الرهبة 

إىل با رر  اسررم  "UNبرراحلرفخت " مسرربوقا   األمررم املتحرردة رقررم يم يظاررر علررى مسررتند النقررلجيرر   )ي(
رر ، والعالمررة املميررزة لكررل شررااتة اعتمررات صرراترة عرر  السررلطة ل إليرر ملرَسررل واوعنرروام اررل مرر  املرس 

مسرررررتند  يو مثرررررل وثيقرررررة الشرررررح  )ز(، إذا ارررررام هلرررررا صرررررلة،1-7-5-1-4-5 املختصرررررة )ا ظرررررر
 1-2-1-4-5 الررري هفررري باالشررررتاطات الررروارتة يف شررراب  مررر  املسرررتندات ومرررا اجلرررو  الشرررح 

 ؛4-2-1-4-5 إىل
-5)ز( و1-7-5-1-4-5 وهلررك الرروارتة يف 2-6-1-4-5يف هنطبررق االشرررتاطات الرروارتة  )ب(

 صلة؛ ، إذا اام هلا4-7-5-1-4-5و 4-1-5-7-3
  .4-4-5و 2-4-5يف  الوارتةهنطبق االشرتاطات  )ج(

 ، إذا اام هلا صلة.5-12-1-2-2-5و 8-5-1-2-5هنطبق االشرتاطات الوارتة يف  5-1-5-4-3
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  2-5الفصل 
 وضع العالمات وبطاقات الوسم

 وضع العالمات 5-2-1
 ،2-1-3 هررو مبررخت يف  ملررا لبضررائع اخلطرررة وفقررا  ا قررل سررتخدم يف ملايوضررع علررى اررل طرررت االسررم الرمسرري  5-2-1-1
يقررل ارهفرراع  ال . وجيرر  يمخررالف ذلررك يف هررذا الالئحررةيررنص علررى  مررا مل "UN "ختاحلرفبرر مسرربوقا  األمررم املتحرردة املقابررل  رقررمو 

هسراو  اتلتارا  يو لررتا   30سرعتاا عر   هزيدمم، باستثناء الطروت الي  12( ع  UNاألمم املتحدة والمة األمم املتحدة )حرفا  رقم
مررم، وباسررتثناء  6ع عرر  يقررل االرهفررا  ال لرررتا  حيررغ جيرر  يم 60اررغ واألسررطوا ات الرري هبلررغ سررعتاا املائيررة   30الصررافية القصرروى 

حالرة السرلع غر  املعبرأة، هوضرع  ويف .اغ حيغ يكوم االرهفاع ئجم مناسر   5 ع اتلتاا  يو لرت 5 ع سعتاا هزيد الطروت الي 
املدربررررة يف بضررررائع الحالررررة  ويف إطالقاررررا. وسرررريلة يو وسرررريلة مزيناررررا يو مقبضرررراا، يو العالمررررات علررررى اررررل سررررلعة، علررررى محالتاررررا

العبرروة  هوضررع علررى مررا مل الشررعبة واحلرررف الرذ  يرردل علررى جمموعررة التوافرق،عالمررة ، هوضررع ييضرا  Sموعررة التوافررق ، جم4-1 الشرعبة
 :تو . وفيما يلي مثال لعالمات الطر 1.4Sبطاقة الوسم 

  Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

 (.3265 األمم املتحدة رقم (الوريد اابروليل)ال، محضي، عضو ،   م ي سائل ياة ) 
 يلي: مبا 1-1-2-5 يفلطروت ل طلوبةاملعالمات المجيع  صفهت 5-2-1-2

 مقروءة؛و هكوم ظاهرة للعيام بساولة  (ي)
 ؛بدواهابدوم ا فا  حمسوس يف  هصمد يف العراء لتقلبات الطقسو  (ب)

 ؛للو   مباي  لوهنا خلفية  هكوم مكتوبة على السطح اخلاربي للطرت على و  )ج(
ال هكرروم موضرروعة يف  فررس املكررام مررع عالمررات طررروت يخرررى ميكرر  يم هقلررل بدربررة ابرر ة مرر  و  )ت(

 .بدواها
. (احتيراطي) "SALVAGE"العالمة اإلضرافية االحتياطية ويوعية الضغط االحتياطية  عبواتال علىهوضع  5-2-1-3

 مم. 12حتياطي( ع  )ا "SALVAGE"يقل ارهفاع العالمة  ال وجي  يم
  .2016 اا وم الثاين/يناير 1اعتبارا  م   " )احتياطي(SALVAGEة "ئجم عالم قطبق االشرتاط املتعلي مالحظة:

 عالمراتالهوضرع والعبروات الكبر ة، لررتا   450سرعتاا تجراوز الري هللسروائ   الوسريطة احلاويرات يف حالة 5-2-1-4
 قابلخت.تم مناا على با بخت

 المواد المشعةأحكام خاصة بوضع عالمات  5-2-1-5
املرسرل  يو املرسرل عيرخت هويرةوثابتة على السرطح اخلراربي للعبروة مرع ه مقروءةطرت عالمة  الهوضع على   5-2-1-5-1

ر عيرخت هويرةمرع ه الشراملة وثابترة علرى السرطح اخلراربي للعبروة مقرروءةعالمرة  عبروة شراملة ارلهوضرع علرى  و  .الياما يو إلي   لاملرس 
 ية بوضوح.ئهك  عالمات مجيع الطروت تاخل العبوة الشاملة مر  ما مل ،الياما يو ل إلي املرسَ  يو
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  2-5الفصل 
 وضع العالمات وبطاقات الوسم
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 المواد المشعةأحكام خاصة بوضع عالمات  5-2-1-5
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 . 1-4-5-1-5هو مبختَّ يف  ملا طبقا   7احملتوية على موات مشعة م  الرهبة  هُعلَّم الطروت املستثناة 5-2-1-5-2

مقرروءة وثابترة علرى السرطح اخلراربي للعبروة ارغ عالمرة   50 ةاإلمجالير اتلتر تجراوز  هارل طررت هوضع علرى   5-2-1-5-3
 اإلمجالية املسموح لا. ةكتلال هبخت
 :التالية واصفاتاملل طرت ُهستوا يف ا 5-2-1-5-4

عالمرررة  ى الطررررت، هوضرررع علرررIP-3 مررر  النررروع يو ،IP-2مررر  النررروع  يو ،IP-1 مررر  النررروعالطرررروت  يف (ي)
 "TYPE IP-2" يو "TYPE IP-1" وثابتررة علررى السررطح اخلرراربي للعبرروة حتمررل الوصررف مقررروءة

 ؛ما يناس " حسبTYPE IP-3" يو
عالمررة مقررروءة وثابتررة علررى السررطح اخلرراربي للعبرروة  ى الطرررت، هوضررع علررAمرر  النرروع يف الطررروت  (ب)

 "؛TYPE Aحتمل الوصف "
عالمررة مقررروءة وثابتررة  ى الطرررت، هوضررع علررAالنرروع  يو ،IP-3النرروع  يو ،IP-2النرروع يف الطررروت مرر   )ج(

 ( لبلررد التصررميمVRI Codeى السررطح اخلرراربي للعبرروة حتمررل شررفرة التسررجيل الرردويل للمرابررة )علرر
 .لبلد منشأ التصميم السلطة املختصةحتدتها للعبوة يخرى متييز ة ي  عالم يو صا عاسم الإما و 

 1-2-5-1-5ياثرررر مررر  الفقررررات  يو اعتمرررد مبوبررر  واحررردةتصرررميم مطرررابق لارررل طررررت هوضرررع، علرررى   5-2-1-5-5
مقرررررروءة وثابترررررة علرررررى السرررررطح  عالمرررررة   2-24-4-6و 7-23-4-6إىل  4-23-4-6و 4-22-4-6إىل  1-22-4-6و

 يلي: ما اخلاربي للعبوة هبخت
 السلطة املختصة لذلك التصميم؛ عيةنتااالعالمة املميزة الي  (ي)
 ذلك التصميم؛هتطابق مع لتمييز ال عبوة وحيد مسلسل  رقمو  (ب)

 TYPE" يو "TYPE B(U)عالمة "هوضع ، C يو B(M) يو B(U)ت م  النوع ويف حالة هصميم طر  )ج(

B(M)" يو TYPE C؛" 
، هوضرع علرى السرطح اخلراربي C يو B(M) يو B(U) تصميم الطروت مر  النروعلمطابق ال طرت يف حالة   5-2-1-5-6

بوسررريلة يخررررى مقاومرررة  يو اخلرررتم يو البرررارزواضرررحة برررالنقش  عالمرررة   ،املقررراوم لترررأث ات احلريرررق واملررراء الرررذ  حيتويررر ، للوعرراء اخلررراربي
 .يت اااملبخت الثالثي الوريقات رمز اللتأث ات احلريق واملاء حتمل 
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 1-2-5الشكل 

 الرمز األساسي الثالثي الوريقات وهقوم يبعاتا على تائرة مرازية
 مم 4هو  Xاألتىن املسموح ب  لقيمة  احلجم. ويكوم Xبنصف قطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مررروات هغليرررف وهنقرررل مبوبررر   يو موبررروتة تاخرررل يوعيرررة SCO-I يو LSA-I مررر  النررروع حيثمرررا هكررروم مررراتة 5-2-1-5-7
مروات التغليرف  يو السرطح اخلراربي هلرذا األوعيرة جيروز يم حيمرل، 4-2-9-1-4بر  يف  سموحاالستخدام احلصر  على النحو امل

 .ما يناس "، حسبRADIOACTIVE SCO-I" يو "RADIOACTIVE LSA-Iعالمة املاتة املشعة "
الشح  مر  السرلطة املختصرة، وهنطبرق  يو للتصميم يف مجيع حاالت النقل الدويل لطروت هقتضي اعتماتا   5-2-1-5-8

 م هكوم العالمات متفقة مع شااتة اعتمات بلد منشأ التصميم.علياا ي واع اعتمات خمتلفة يف البلدام املعنية املختلفة، يلزم ي
 أحكام خاصة بوضع عالمات للمواد التي تتسم بأخطار بيئية 5-2-1-6
)رقمرررا األمرررم املتحررردة  3-9-2 القسررمالطررروت الررري حتترررو  علررى مررروات خطررررة علرررى البيئررة، وهفررري مبعررراي   5-2-1-6-1

 حيدت خالف ذلك يف هذا الالئحة. ما مل ة خطرة على البيئة"،(، حتمل بصورة تائمة عالمة "مات3082و 3077
 . وهسررتوا شررروط 1-1-2-5البيئررة إىل با رر  العالمررات املطلوبررة يف علررى هوضررع عالمررة املرراتة اخلطرررة  5-2-1-6-2
  .4-1-2-5و 5-2-1-2
  .2-2-5" مطابقة للعالمة املبينة يف الشكل البيئةهكوم عالمة "ماتة خطرة على  5-2-1-6-3
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2-2-5الشكل 

"البيئةعالمة "ماتة خطرة على 

(° 45وهكرروم العالمررة بشرركل مربررع قررائم بزاويررة  معررختة شرركل ويكرروم الرمررز )السررمكة والشررجرة( )علررى
مررم، ويكرروم العررر  األتىن للخررط 100× مررم 100مغررايرة بصررورة مناسرربة. وهكرروم األبعررات الررد يا يويسرروت علررى خلفيررة بيضرراء

مسااة اخلط إذا هطل  حجم الطرت ذلرك، شرريطة يم هظرل العالمرة ظراهرة للعيرام. يووميك  خف  األبعاتمم.2للمربع املكوم 
هك  األبعات حمدتة، جي  يم هكوم مجيع العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.ملوإذا
باإلضررافة إىل ي  مرر  االشرررتاطات املتعلقررة بررأم 2-2-5وضررع بطاقررات الوسررم الرروارتة يف يحكررامطبررق ه:1ظةحمال

حتمل الطروت عالمة املوات اخلطرة على البيئة.
مر  الطبعرة املنقحرة السرابعة عشررة 3-6-1-2-5جيوز االستمرار يف هطبيرق األحكرام الروارتة يف الفقررة :2مالحظة 

. 2016اا وم األول/تيسمد 31طرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح  للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخل
أسهم االتجاه5-2-1-7
، فام:2-7-1-2-5ورت يف ماباستثناء5-2-1-7-1

العبوات اجملمعة الي حتتو  عبواهتا الداخلية على بضائع خطرة سائلة؛ •
والعبوات املفرتة املزوتة بوسائل هنفيس؛ •
املخصصة لنقل غازات مسيلة مدتة؛ويوعية التديد •

ةالدوليرراملنظمررةبأسررام هفرري مبواصررفات معيررار يومتيررز بوضرروح بأسررام اجترراا واثلررة للشرركل املبررخت يت رراا،
ISOرقرم،القياسيتوحيد لل . وهظارر يسرام االجتراا علرى برا بخت عمروتيخت متقرابلخت مر  بوا ر  الطررت، وهكروم متجارة 780:1997

الطررت.األعلىإىل  حجرم مرع ويتناسر  بوضروح، هُقري جيعلاا ئجم مستطيال ، رمسا  االجتاا يسام وهرسم صحيح. رسرم يمرابشكل
إطار مستطيل حول السام فاو يمر اختيار .
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4-2-5الشكل3-2-5الشكل

على خلفية بيضاءيوسامام يسوتام خلفية مباينة مناسبة.يويمحرام
اختيار رسم إطار مستطيل

املبينة.جي  يم هكوم مجيع العناصر بتناس  مالئم مع العناصر
يلي:ماعلىاالجتااال يشرتط وضع يسام5-2-1-7-2

التديد(؛)ي( )يوعية القرةيةة األوعية باستثناء ضغط يوعية على حتتو  الي اخلاربية العبوات
خطرررررة يف)ب( علرررى بضررررائع العبررروات اخلاربيررررة الررري حتتررررو  تاخليررررةيو اررررلزهتجررراوالعبررروات سررررعة

المتصررراص120مناررا يكفرري مبقررردار واخلاربيررة الداخليرررة العبرروات برررخت ماصررة مبررراتة ومررزوَّتة مرررل
احملتويات السائلة بالكامل؛

على موات معدية م  الشعبة)ج( سعةاليف يوعية يولية2-6يو العبوات اخلاربية الي حتتو  هتجاوز
مل؛50ال مناا

الرري حتتررو  علررى مرروات مشررعةCيوB(M)يوB(U)يوAيوIP-3يوIP-2العبرروات مرر  النرروعيو)ت(
الرهبة ؛ 7م 

سرلع)ه( العبروات اخلاربيررة الري حتتررو  علررى التسرررب مر  مجيررع االجتاهرراتيو واحملكمررة اإلغرالق ملنررع
ورذةيو)مثل الكحول احلرارة موازي  يف اذات األيروسوالت، إت(؛الزئبق

هتجراوزاليو العبوات اخلاربية الي حتتو  على بضائع خطرة يف عبوات تاخليرة حمكمرة اإلغرالق)و(
مل.500سعةال مناا

الطررررت5-2-1-7-3 وفقرررا الرررذ ال هوضرررع علرررى بعالمرررات ألغررررا  يخررررى غررر  بيرررام االجترررااالفقررررةهلرررذامييرررز يسرررام
الصحيح للطرت.

عالمة الكمية المستثناة5-2-1-8
حتتررررو ُه الرررري الطررررروت املنصرررروص علياررررا يفاخلطرررررةاميررررات مسررررتثناة مرررر  املررررواتعلررررىعلَّررررم بالعالمررررات

.4-5-3القسم

يو
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4-2-5الشكل3-2-5الشكل

على خلفية بيضاءيوسامام يسوتام خلفية مباينة مناسبة.يويمحرام
اختيار رسم إطار مستطيل

املبينة.جي  يم هكوم مجيع العناصر بتناس  مالئم مع العناصر
يلي:ماعلىاالجتااال يشرتط وضع يسام5-2-1-7-2

التديد(؛)ي( )يوعية القرةيةة األوعية باستثناء ضغط يوعية على حتتو  الي اخلاربية العبوات
خطرررررة يف)ب( علرررى بضررررائع العبررروات اخلاربيررررة الررري حتتررررو  تاخليررررةيو اررررلزهتجررراوالعبررروات سررررعة

المتصررراص120مناررا يكفرري مبقررردار واخلاربيررة الداخليرررة العبرروات برررخت ماصررة مبررراتة ومررزوَّتة مرررل
احملتويات السائلة بالكامل؛

على موات معدية م  الشعبة)ج( سعةاليف يوعية يولية2-6يو العبوات اخلاربية الي حتتو  هتجاوز
مل؛50ال مناا

الرري حتتررو  علررى مرروات مشررعةCيوB(M)يوB(U)يوAيوIP-3يوIP-2العبرروات مرر  النرروعيو)ت(
الرهبة ؛ 7م 

سرلع)ه( العبروات اخلاربيررة الري حتتررو  علررى التسرررب مر  مجيررع االجتاهرراتيو واحملكمررة اإلغرالق ملنررع
ورذةيو)مثل الكحول احلرارة موازي  يف اذات األيروسوالت، إت(؛الزئبق

هتجراوزاليو العبوات اخلاربية الي حتتو  على بضائع خطرة يف عبوات تاخليرة حمكمرة اإلغرالق)و(
مل.500سعةال مناا

الطررررت5-2-1-7-3 وفقرررا الرررذ ال هوضرررع علرررى بعالمرررات ألغررررا  يخررررى غررر  بيرررام االجترررااالفقررررةهلرررذامييرررز يسرررام
الصحيح للطرت.

عالمة الكمية المستثناة5-2-1-8
حتتررررو ُه الرررري الطررررروت املنصرررروص علياررررا يفاخلطرررررةاميررررات مسررررتثناة مرررر  املررررواتعلررررىعلَّررررم بالعالمررررات

.4-5-3القسم

يو
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عالمة بطاريات الليثيوم5-2-1-9
اخلراصيوهوضع على الطروت الي حتتو  على خاليا5-2-1-9-1 للحكم وفقا  املعدة الليثيوم العالمرة 188بطاريات

.5-2-5املبينة يف الشكل 
" خلاليررررا3090األمررررم املتحرررردة رقررررم"ي ،"UN "ختاحلرفبررررمسرررربوقا األمررررم املتحرررردةرقررررمهبررررخت العالمررررة 5-2-1-9-2
بطاريررات يوبطاريررات ييو ررات الليثيرروم. وحيثمررا هكرروم خاليررايو" خلاليررا3480األمررم املتحرردة رقررم"يوبطاريررات فلررز الليثيرروميو

"3091مرررم املتحررردة األرقرررم"، ي "UN "ختاحلرفبرررمسررربوقا األمرررم املتحررردة رقرررمة معارررا، يبرررخت معبرررأيوالليثيررروم مرابرررة يف املعررردات
هلرا يرقرام يمرم عرختةبطاريرات الليثيروم الري هيو"، حسربما يناسر . وعنردما حيترو  الطررت علرى خاليرا3481األمم املتحردةرقم"يو

واحدة عالمة على املنطبقة املتحدة األمم يرقام مجيع هبختَّ يم جي  خمتلفة، ياثر.يومتحدة
5-2-5الشكل 

بطاريات الليثيومعالمة 
األمم املتحدة)يرقام( رقممكام اتابة *
ملعلومات إضافيةاهلاهف رقممكام اتابة **

مررررم وارهفاعارررررا 120يقررررل عرضرررراا عرررر  والوهكرررروم العالمررررة مسررررتطيلة الشرررركل ذات حررررواف مظللرررررة.
فرروقبطاريرراتمررم. ويكرروم الرمررز )جمموعررة 5يقررل مسررك التظليررل عرر  والمررم110عرر  هلبررا ، وهصرردر هالفررة إحررداها األمررم رقررم،

خاليا فلز الليثيروم( يسروت علرى خلفيرة بيضراء. ويكروم التظليرل يوبطارياتيوخاليا ييو ات الليثيوميواملتحدة يف حالة بطاريات
إذا هطلر  حجرم الطررت ذلرك، شرريطة مرم لالرهفراع 74مم للعرر  و105يقل ع  ما الإىلوميك  خف  األبعات باللوم األمحر. 

بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.هك  األبعات حمدتة، جي  يم هكوم مجيع العناصرملوإذاة للعيام.ر يم هظل العالمة ظاه

- 174 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



174

عالمة بطاريات الليثيوم5-2-1-9
اخلراصيوهوضع على الطروت الي حتتو  على خاليا5-2-1-9-1 للحكم وفقا  املعدة الليثيوم العالمرة 188بطاريات

.5-2-5املبينة يف الشكل 
" خلاليررررا3090األمررررم املتحرررردة رقررررم"ي ،"UN "ختاحلرفبررررمسرررربوقا األمررررم املتحرررردةرقررررمهبررررخت العالمررررة 5-2-1-9-2
بطاريررات يوبطاريررات ييو ررات الليثيرروم. وحيثمررا هكرروم خاليررايو" خلاليررا3480األمررم املتحرردة رقررم"يوبطاريررات فلررز الليثيرروميو

"3091مرررم املتحررردة األرقرررم"، ي "UN "ختاحلرفبرررمسررربوقا األمرررم املتحررردة رقرررمة معارررا، يبرررخت معبرررأيوالليثيررروم مرابرررة يف املعررردات
هلرا يرقرام يمرم عرختةبطاريرات الليثيروم الري هيو"، حسربما يناسر . وعنردما حيترو  الطررت علرى خاليرا3481األمم املتحردةرقم"يو

واحدة عالمة على املنطبقة املتحدة األمم يرقام مجيع هبختَّ يم جي  خمتلفة، ياثر.يومتحدة
5-2-5الشكل 

بطاريات الليثيومعالمة 
األمم املتحدة)يرقام( رقممكام اتابة *
ملعلومات إضافيةاهلاهف رقممكام اتابة **

مررررم وارهفاعارررررا 120يقررررل عرضرررراا عرررر  والوهكرررروم العالمررررة مسررررتطيلة الشرررركل ذات حررررواف مظللرررررة.
فرروقبطاريرراتمررم. ويكرروم الرمررز )جمموعررة 5يقررل مسررك التظليررل عرر  والمررم110عرر  هلبررا ، وهصرردر هالفررة إحررداها األمررم رقررم،

خاليا فلز الليثيروم( يسروت علرى خلفيرة بيضراء. ويكروم التظليرل يوبطارياتيوخاليا ييو ات الليثيوميواملتحدة يف حالة بطاريات
إذا هطلر  حجرم الطررت ذلرك، شرريطة مرم لالرهفراع 74مم للعرر  و105يقل ع  ما الإىلوميك  خف  األبعات باللوم األمحر. 

بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.هك  األبعات حمدتة، جي  يم هكوم مجيع العناصرملوإذاة للعيام.ر يم هظل العالمة ظاه
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 بطاقات الوسم 5-2-2
 أحكام وضع بطاقات الوسم 5-2-2-1

رمروز  هتعلق هذا األحكام يساسا  ببطاقات وسم اخلطرر. غر  ي ر  ميكر  عنرد االقتضراء وضرع عالمرات يو ظة:حمال
علررى شرركل مظلررة لبيررام ضرررورة احملافظررة علررى  ااسررتخدام رمررز)مررزي  الطرررت  مناولررة يوالرري هتخررذ يثنرراء  إضررافية هبررخت االحتياطررات

 .(الطرت بافا  
 1لنمرراذج سررتوفية ملواصررفات امواألخطررار اإلضررافية هكرروم بطاقررات الوسررم الرري هبررخت األخطررار األساسررية  5-2-2-1-1
هررري  (مررراتة متفجررررة) "EXPLOSIVE"املشرررار إليارررا بعبرررارة األخطرررار اإلضرررافية  بطاقرررة وسرررم. و 2-2-2-2-5املبينرررة يف  9 إىل

  .1 رقم النموذج
يف قائمة البضائع اخلطرة، هثب  علياا بطاقة وسم لرهبة اخلطرر هبرخت بشكل حمدت موات  يو سلع رتحيثما ه 5-2-2-1-2

 مرر  قائمررة 4شررعبة يف العمرروت  يو رهبررة رقم  خطررر مبررخت بررألبطاقررة وسررم خلطررر إضررايف وهثبرر  ييضررا   ،3يف العمرروت  بررختاخلطررر امل
خطر  4يرت يف العموت  ال قد هقتضي ييضا  بطاقة خطر إضايف حيثما 6ة املبينة يف العموت اصاخلم احكاأل يمالبضائع اخلطرة. غ  

 قد هعفي م  اشرتاط بطاقة خطر إضايف حيثما يبخت هذا اخلطر يف قائمة البضائع اخلطرة. يو إضايف
مرر   2-3اخلطرررة املبينررة يف الفصررل قائمررة البضررائع إذا خلرر  ، 1-3-1-2-2-5ورت يف  مررا باسررتثناء 5-2-2-1-3

. وباإلضافة املقصوتة لتعيخت رهبة اخلطر األساسي للبضائع 0-2هستويف هعريف ياثر م  رهبة، هستخدم يحكام الفصل  ذار ماتة
و املبخت ر اإلضافية ييضا  على النحاخط، هستخدم بطاقات وسم لألالي يتم هعييناا إىل بطاقة الوسم املطلوبة لرهبة اخلطر األساسي

 يف قائمة البضائع اخلطرة.
إذا اا ر  السرمية  8مروات الرهبرة طرروت الري حتترو  علرى لل 1-6وسم خبطر إضايف طبقرا  للنمروذج ال يلزم  5-2-2-1-3-1

طررروت الرري حتتررو  علررى لعلررى ا 1-4وضررع بطاقررة خطررر إضررايف طبقررا  للنمرروذج يلررزم  وال األ سررجة. يفهنشررأ فقررط مرر  التررأث  املرردمر 
  .2-4الشعبة موات 

 (األخطار اإلضافية) اخلطر اإلضايف ذات 2بطاقات وسم غازات الرهبة  5-2-2-1-4

 الشعبة
اإلضافية  األخطار أو الخطر اإلضافي

 الخطر األساسي بطاقة وسم 2-2المبينة في الفصل 
 اإلضافي الخطر وسم اتبطاق

 األخطار اإلضافية أو
 ال شيء 1-2 ال شيء 2-1
 ال شيء 2-2 ال شيء 2-2

 5-1 2-2 5-1 
 ال شيء 3-2 ال شيء 2-3

 2-1 2-3 2-1 
 5-1 2-3 5-1 
 5-1 ،8 2-3 5-1 ،8 
 8 2-3 8 

 2-1 ،8 2-3 2-1 ،8 
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، (محرررراء) 1-2، واحررردة للغررازات اللاوبرررة يف الشررعبة 2منفصرررلة للرهبررة  وسررم ثررالث بطاقرررات خصصرر  5-2-2-1-5
. وحيثمرا (بيضراء) 3-2وواحردة للغرازات السرمية يف الشرعبة  (خضرراء) 2-2وواحدة للغازات غ  اللاوبة غ  السرمية يف الشرعبة 
للجرردول  إضررافية، هسررتخدم بطاقررات وسررم وفقررا   يخطررار عرردة يو يتسررم خبطررر 2هبررخت قائمررة البضررائع اخلطرررة يم يحررد غررازات الرهبررة 

  .4-1-2-2-5املبخت يف 
 هستويف ال بطاقة وسم االشرتاطات التالية: ، 2-1-2-2-2-5ورت يف  ما باستثناء 5-2-2-1-6

الرمسرري املسررتخدم يف النقررل، إذا اا رر  يبعررات  االسررمهوضررع علررى  فررس سررطح الطرررت بررالقرب مرر   (ي)
 الطرت اافية لذلك؛

ي   وال برررالعبوةملحرررق  يو مررر  العبررروة حيجبارررا ي  برررزء يو يغطيارررا ال هوضرررع علرررى العبررروة ئيرررغو  (ب)
 عالمة يخرى؛ يو بطاقة

 . بنبا  إىل بن ضايفاخلطر اإلساسي و األلخطر لطلوبة املهوضع بطاقة الوسم و  (ج)
ميكرر  هثبيرر  بطاقررة الوسررم عليرر   ال صررغ  احلجررم ئيررغ يو الطرررت غرر  منررتظم الشرركل وإذا اررام 

وسررريلة مناسررربة ييرررة  يو ربرررط بطاقرررة الوسرررم برررالطرت بطريقرررة مأمو رررة بشرررريط ميكررر رضرررية، بطريقرررة مُ 
 يخرى.

علررى والعبرروات الكبرر ة  لرررتا   450الرري هتجرراوز سرعتاا للسرروائ  احلاويررات الوسريطة سررم ضرع بطاقررات و هو  5-2-2-1-7
  مناا. قابلختتبا بخت م

 هثب  العالمات على سطح لو   مباي . 5-2-2-1-8
 عبوات املوات الذاهية التفاعل لبطاقات وسميحكام خاصة  5-2-2-1-9

( يف 1 رقرم )النمروذج (ماتة متفجرة) "EXPLOSIVE"علياا يكت  اقة تالة على خطر إضايف هوضع بط 
عبرروة حمرردتة ألم يف هسررمح السررلطة املختصررة باالسررتغناء عرر  هررذا البطاقررة  مررا مل (B) ‘برراء‘حالررة املرروات الذاهيررة التفاعررل مرر  النرروع 

 .هلا سلو  ا فجار  العبوة ليسبيا ات االختبار يثبت  يم املاتة الذاهية التفاعل يف هذا 
  الفوقية العضوية األااسيديحكام خاصة لبطاقات وسم  5-2-2-1-10

فوقيررة عضرروية يااسرريد علررى علررى الطررروت الرري حتتررو   (2-5النمرروذج ) 2-5هثبرر  بطاقررة وسررم الشررعبة  
هررذا البطاقررة ييضررا  يم املرراتة  (. وهعرريF) ‘واو‘ يو ،(E) ‘اءهرر‘ يو ،(D) ‘تال‘ يو ،(C) ‘برريم‘ يو ،(B) ‘برراء‘ األ ررواعمصررنفة يف 

( سررائل هلرروب)" FLAMMABLE LIQUID "يفمررل عالمررة اخلطررر اإلضرراحتوسررم وضررع بطاقررة يلررزم  ال قررد هكرروم هلوبررة، ولررذلك
 . وباإلضافة إىل ذلك، هوضع بطاقات األخطار اإلضافية التالية:(3 رقم النموذج)

لألااسررريد الفوقيررررة  (1 رقررررم النمررروذج) (ةمتفجررررر مررراتة )" EXPLOSIVE" بطاقرررة اخلطرررر اإلضررررايف (ي)
هسرمح السررلطة املختصرة بعردم وضرعاا علرى طررت حمرردت ألم  مرا مل (،B) ‘براء‘العضروية مر  النروع 

 ؛عبوةال ابيا ات االختبار قد يثبت  يم األاسيد الفوقي العضو  ليس ل  سلو  ا فجار  يف هذ
رر) "CORROSIVEبطاقررة اخلطررر اإلضررايف " (ب) عنررد اسررتيفاء معرراي  جمموعررة  (8 رقررممرروذج الن) (الياة

  .8للرهبة  II يو Iالتعبئة 
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 يحكام خاصة لبطاقات وسم طروت املوات املعدية 5-2-2-1-11
بطاقررة وسررم  ة، حتمررل طررروت املرروات املعديررة ييرر(2-6 رقررم النمرروذجاألساسرري ) باإلضررافة إىل بطاقررة اخلطررر 

 حمتويات الطرت. طبيعةيخرى هقتضياا 
 ةيحكام خاصة لبطاقات وسم املوات املشع 5-2-2-1-12
، ال طرت وعبوة 1-5-1-1-3-5 هو وارت يف ملا وفقا  حالة استخدام بطاقات الوسم الكب ة باستثناء  5-2-2-1-12-1

 (7Aلررف )ي 7 املنطبقررة النمرراذجسررتويف مواصررفات هبطاقررات وسررم  حتمررلجيرر  يم مرروات مشررعة علررى وحاويررة شررح  حتتررو   شرراملة
 السررطح اخلرراربي للطرررت مرر وهثبرر  بطاقررات الوسررم علررى بررا بخت متقررابلخت  املناسرربة.فئررة لل هبعررا  (، 7C)يم برر 7 يو (7Bاء )برر 7 يو
علرى  حتمرلجير  يم مراتة مشرعة علرى ارل عبروة شراملة حتترو  و علرى السرطح اخلراربي جلميرع اجلوا ر  األربعرة حلاويرة الشرح .  يو

جير  ام هوضرع ضرافة إىل ذلرك، إل. وباشراملةلعبروة الا يو للطررتاخلراربي  السرطح مر علرى برا بخت متقرابلخت  ،هعريف األقل بطاقي
املروات اال شرطارية املسرتثناة مبوبر  األحكرام الروارتة  غ موات ا شطارية، على حاوية شح  حتتو   يو عبوة شاملة يو على ال طرت

(؛ وهثب  هذا البطاقات، حيثما ينطبق ذلك، 7E)هاء  7لنموذج ستوفية ملواصفات اهوضع بطاقات وسم م ،5-3-2-7-2يف 
هغطرري بطاقررات الوسررم  يال جيرر (. و 7C)يم برر 7 يو (7Bاء )برر 7 يو (7Aلررف )ي 7هسررتويف النمرراذج املنطبقررة  البطاقررات الرريجبرروار 

 هتصل باحملتويات. ال بطاقات وسم ةغطى ييهُ  يو نزعوهُ . 1-2-5العالمات املبينة يف 
 (7C)يم بررر 7 يو (7Bاء )بررر 7 يو (7Aلرررف )ي 7 املنطبقرررة بطاقرررة وسرررم مطابقرررة للنمررراذجسرررتكمل ارررل هُ  5-2-2-1-12-2

 التالية: باملعلومات
 احملتويات: )ي(

، باسرتثناء 1-2-2-7-2اجلردول  يررت يف امرا  املشرعة (النويردات)النويردة  (يمسراء)اسرم  '1'
حالرة  ويف دول.، مع استخدام الرموز املبينة يف اجلرLSA-Iاملنخفضة النشاط النوعي  املوات

حيرررز يسرررمح  مرررا النويررردات األشرررد هقييررردا  بقررردر يمسررراء خمررراليط النويررردات املشرررعة، هررردرج
األبسرام امللوثرة  يو (LSAجمموعة املروات املنخفضرة النشراط النروعي ) وهوَرت يمساء. الكتابة

املشررعة. وهسررتخدم هلررذا الغررر   (النويرردات)النويرردة  (يمسرراء)( بعررد اسررم SCOالسررطح )
 ؛"SCO-II"و "SCO-I"و "LSA-III"و "LSA-IIاملصطلحات "

 " هرررو ارررلLSA-I" االختصرررار، يكررروم LSA-Iيف حالرررة املررروات املنخفضرررة النشررراط النررروعي  '2'
 اسم النويدة املشعة؛ ضرورة لذار وال يلزم بيا  ؛ ما

مرررع رمرررز النشررراط: يقصرررى  شررراط للمحتويرررات املشرررعة يثنررراء النقرررل معررردا  عنررر  بوحررردات البكريرررل  (ب)
حالررررررة املرررررروات  ويف .(1-2-2-1ا ظررررررر ) (SI)النظررررررام الرررررردويل للوحرررررردات املناسرررررر  يف  الباتئررررررة

ا   اال شرررطارية للنويررردات الكتلرررة اإلمجاليرررةاال شرررطارية، قرررد هسرررتخدم بررردال  مررر  النشررراط   عنارررا معررردَّ
 مضاعفاه ؛ يو ،( )الغرام ب

املبينرخت "احملتويرات" و"النشراط"  ابنرد، جير  يم يتضرم  ة وحاويرات الشرح شامللعبوات اليف حالة ا (ج)
 (ب)2-12-1-2-2-5و (ي)2-12-1-2-2-5 بطاقرررة الوسرررم املعلومرررات املطلوبرررة يفعلرررى 
عرردا ي رر   ،لشررح حاويررة ا يو لشرراملةوجتمررع معررا  للمحتويررات اإلمجاليررة للعبرروة ا ،علررى الترروايل يعررالا،

علرى بطاقرات وسرم  (،ا ظرر مسرتندات النقرل)" See Transport Documents"ميك  يم هكت  عبرارة 
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، (محرررراء) 1-2، واحررردة للغررازات اللاوبرررة يف الشررعبة 2منفصرررلة للرهبررة  وسررم ثررالث بطاقرررات خصصرر  5-2-2-1-5
. وحيثمرا (بيضراء) 3-2وواحردة للغرازات السرمية يف الشرعبة  (خضرراء) 2-2وواحدة للغازات غ  اللاوبة غ  السرمية يف الشرعبة 
للجرردول  إضررافية، هسررتخدم بطاقررات وسررم وفقررا   يخطررار عرردة يو يتسررم خبطررر 2هبررخت قائمررة البضررائع اخلطرررة يم يحررد غررازات الرهبررة 

  .4-1-2-2-5املبخت يف 
 هستويف ال بطاقة وسم االشرتاطات التالية: ، 2-1-2-2-2-5ورت يف  ما باستثناء 5-2-2-1-6

الرمسرري املسررتخدم يف النقررل، إذا اا رر  يبعررات  االسررمهوضررع علررى  فررس سررطح الطرررت بررالقرب مرر   (ي)
 الطرت اافية لذلك؛

ي   وال برررالعبوةملحرررق  يو مررر  العبررروة حيجبارررا ي  برررزء يو يغطيارررا ال هوضرررع علرررى العبررروة ئيرررغو  (ب)
 عالمة يخرى؛ يو بطاقة

 . بنبا  إىل بن ضايفاخلطر اإلساسي و األلخطر لطلوبة املهوضع بطاقة الوسم و  (ج)
ميكرر  هثبيرر  بطاقررة الوسررم عليرر   ال صررغ  احلجررم ئيررغ يو الطرررت غرر  منررتظم الشرركل وإذا اررام 

وسررريلة مناسررربة ييرررة  يو ربرررط بطاقرررة الوسرررم برررالطرت بطريقرررة مأمو رررة بشرررريط ميكررر رضرررية، بطريقرررة مُ 
 يخرى.

علررى والعبرروات الكبرر ة  لرررتا   450الرري هتجرراوز سرعتاا للسرروائ  احلاويررات الوسريطة سررم ضرع بطاقررات و هو  5-2-2-1-7
  مناا. قابلختتبا بخت م

 هثب  العالمات على سطح لو   مباي . 5-2-2-1-8
 عبوات املوات الذاهية التفاعل لبطاقات وسميحكام خاصة  5-2-2-1-9

( يف 1 رقرم )النمروذج (ماتة متفجرة) "EXPLOSIVE"علياا يكت  اقة تالة على خطر إضايف هوضع بط 
عبرروة حمرردتة ألم يف هسررمح السررلطة املختصررة باالسررتغناء عرر  هررذا البطاقررة  مررا مل (B) ‘برراء‘حالررة املرروات الذاهيررة التفاعررل مرر  النرروع 

 .هلا سلو  ا فجار  العبوة ليسبيا ات االختبار يثبت  يم املاتة الذاهية التفاعل يف هذا 
  الفوقية العضوية األااسيديحكام خاصة لبطاقات وسم  5-2-2-1-10

فوقيررة عضرروية يااسرريد علررى علررى الطررروت الرري حتتررو   (2-5النمرروذج ) 2-5هثبرر  بطاقررة وسررم الشررعبة  
هررذا البطاقررة ييضررا  يم املرراتة  (. وهعرريF) ‘واو‘ يو ،(E) ‘اءهرر‘ يو ،(D) ‘تال‘ يو ،(C) ‘برريم‘ يو ،(B) ‘برراء‘ األ ررواعمصررنفة يف 

( سررائل هلرروب)" FLAMMABLE LIQUID "يفمررل عالمررة اخلطررر اإلضرراحتوسررم وضررع بطاقررة يلررزم  ال قررد هكرروم هلوبررة، ولررذلك
 . وباإلضافة إىل ذلك، هوضع بطاقات األخطار اإلضافية التالية:(3 رقم النموذج)

لألااسررريد الفوقيررررة  (1 رقررررم النمررروذج) (ةمتفجررررر مررراتة )" EXPLOSIVE" بطاقرررة اخلطرررر اإلضررررايف (ي)
هسرمح السررلطة املختصرة بعردم وضرعاا علرى طررت حمرردت ألم  مرا مل (،B) ‘براء‘العضروية مر  النروع 

 ؛عبوةال ابيا ات االختبار قد يثبت  يم األاسيد الفوقي العضو  ليس ل  سلو  ا فجار  يف هذ
رر) "CORROSIVEبطاقررة اخلطررر اإلضررايف " (ب) عنررد اسررتيفاء معرراي  جمموعررة  (8 رقررممرروذج الن) (الياة
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 يحكام خاصة لبطاقات وسم طروت املوات املعدية 5-2-2-1-11
بطاقررة وسررم  ة، حتمررل طررروت املرروات املعديررة ييرر(2-6 رقررم النمرروذجاألساسرري ) باإلضررافة إىل بطاقررة اخلطررر 

 حمتويات الطرت. طبيعةيخرى هقتضياا 
 ةيحكام خاصة لبطاقات وسم املوات املشع 5-2-2-1-12
، ال طرت وعبوة 1-5-1-1-3-5 هو وارت يف ملا وفقا  حالة استخدام بطاقات الوسم الكب ة باستثناء  5-2-2-1-12-1

 (7Aلررف )ي 7 املنطبقررة النمرراذجسررتويف مواصررفات هبطاقررات وسررم  حتمررلجيرر  يم مرروات مشررعة علررى وحاويررة شررح  حتتررو   شرراملة
 السررطح اخلرراربي للطرررت مرر وهثبرر  بطاقررات الوسررم علررى بررا بخت متقررابلخت  املناسرربة.فئررة لل هبعررا  (، 7C)يم برر 7 يو (7Bاء )برر 7 يو
علرى  حتمرلجير  يم مراتة مشرعة علرى ارل عبروة شراملة حتترو  و علرى السرطح اخلراربي جلميرع اجلوا ر  األربعرة حلاويرة الشرح .  يو

جير  ام هوضرع ضرافة إىل ذلرك، إل. وباشراملةلعبروة الا يو للطررتاخلراربي  السرطح مر علرى برا بخت متقرابلخت  ،هعريف األقل بطاقي
املروات اال شرطارية املسرتثناة مبوبر  األحكرام الروارتة  غ موات ا شطارية، على حاوية شح  حتتو   يو عبوة شاملة يو على ال طرت

(؛ وهثب  هذا البطاقات، حيثما ينطبق ذلك، 7E)هاء  7لنموذج ستوفية ملواصفات اهوضع بطاقات وسم م ،5-3-2-7-2يف 
هغطرري بطاقررات الوسررم  يال جيرر (. و 7C)يم برر 7 يو (7Bاء )برر 7 يو (7Aلررف )ي 7هسررتويف النمرراذج املنطبقررة  البطاقررات الرريجبرروار 

 هتصل باحملتويات. ال بطاقات وسم ةغطى ييهُ  يو نزعوهُ . 1-2-5العالمات املبينة يف 
 (7C)يم بررر 7 يو (7Bاء )بررر 7 يو (7Aلرررف )ي 7 املنطبقرررة بطاقرررة وسرررم مطابقرررة للنمررراذجسرررتكمل ارررل هُ  5-2-2-1-12-2

 التالية: باملعلومات
 احملتويات: )ي(

، باسرتثناء 1-2-2-7-2اجلردول  يررت يف امرا  املشرعة (النويردات)النويردة  (يمسراء)اسرم  '1'
حالرة  ويف دول.، مع استخدام الرموز املبينة يف اجلرLSA-Iاملنخفضة النشاط النوعي  املوات

حيرررز يسرررمح  مرررا النويررردات األشرررد هقييررردا  بقررردر يمسررراء خمررراليط النويررردات املشرررعة، هررردرج
األبسرام امللوثرة  يو (LSAجمموعة املروات املنخفضرة النشراط النروعي ) وهوَرت يمساء. الكتابة

املشررعة. وهسررتخدم هلررذا الغررر   (النويرردات)النويرردة  (يمسرراء)( بعررد اسررم SCOالسررطح )
 ؛"SCO-II"و "SCO-I"و "LSA-III"و "LSA-IIاملصطلحات "

 " هرررو ارررلLSA-I" االختصرررار، يكررروم LSA-Iيف حالرررة املررروات املنخفضرررة النشررراط النررروعي  '2'
 اسم النويدة املشعة؛ ضرورة لذار وال يلزم بيا  ؛ ما

مرررع رمرررز النشررراط: يقصرررى  شررراط للمحتويرررات املشرررعة يثنررراء النقرررل معررردا  عنررر  بوحررردات البكريرررل  (ب)
حالررررررة املرررررروات  ويف .(1-2-2-1ا ظررررررر ) (SI)النظررررررام الرررررردويل للوحرررررردات املناسرررررر  يف  الباتئررررررة

ا   اال شرررطارية للنويررردات الكتلرررة اإلمجاليرررةاال شرررطارية، قرررد هسرررتخدم بررردال  مررر  النشررراط   عنارررا معررردَّ
 مضاعفاه ؛ يو ،( )الغرام ب

املبينرخت "احملتويرات" و"النشراط"  ابنرد، جير  يم يتضرم  ة وحاويرات الشرح شامللعبوات اليف حالة ا (ج)
 (ب)2-12-1-2-2-5و (ي)2-12-1-2-2-5 بطاقرررة الوسرررم املعلومرررات املطلوبرررة يفعلرررى 
عرردا ي رر   ،لشررح حاويررة ا يو لشرراملةوجتمررع معررا  للمحتويررات اإلمجاليررة للعبرروة ا ،علررى الترروايل يعررالا،

علرى بطاقرات وسرم  (،ا ظرر مسرتندات النقرل)" See Transport Documents"ميك  يم هكت  عبرارة 
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علرررى محررروالت خمتلطرررة مررر  طرررروت حتترررو  علرررى حاويرررات الشرررح  الررري حتترررو  ة يوشررراملالعبررروات ال
؛خمتلفة ويدات مشعة 

للفقررهخترقمالمؤشر النقل: (ت) وفقرا  ال يلرزم بيرام مؤشرر )2-3-5-1-5و1-3-5-1-5احملدت
(.I-WHITEللنقل يف حالة الفئة

يف الروارت(CSI)احلربيرة احلالرةببيرام مؤشرر يمرام(7E)هراء 7رقمهستكمل ال بطاقة وسم مطابقة للنموذج5-2-2-1-12-3
2-11-4-6الررروارت يف لشرررحنة، يوهنقرررل إليارررا اوهطبرررق يف البلررردام الررري هعدهرررا يوالررري هصررردرها السرررلطة املختصرررةاالعتمرررات شرررااتة 

.3-11-4-6يو
هراء 7رقرمللنمرذججير  يم حتمرل بطاقرة الوسرم املسرتوفيةة وحاويات الشح ، شامللعبوات الاحالةيف5-2-2-1-12-4
(7E) احلربيةاحلالة يمام مؤشراتجمموع(CSIاملتعلقة جبميع الطروت الي حتتوياا هذا )الشح .حاويات يوشاملةلعبوات الا
اعتماتا 5-2-2-1-12-5 هقتضي لطروت الدويل النقل حاالت مجيع الشح  مر  السرلطة املختصرة، وهنطبرق يوللتصميميف

التصميم. منشأ بلد اعتمات لشااتة وفقا  الوسم يكوم املختلفة، املعنية البلدام يف خمتلفة اعتمات ي واع علياا
أحكام تتعلق ببطاقات الوسم5-2-2-2
منرراذج،اللروم والرمروز والشركل العرامطرابق مر  حيررغ هامرا،القسرمهسرتويف بطاقرات الوسرم يحكرام هررذا 5-2-2-2-1

.2-2-2-2-5البطاقات املبينة يف 
خبررط خرراربي متقطررع حسرربما هررو وارت 2-2-2-2-5عنررد االقتضرراء، حترردت بطاقررات الوسررم املبينررة يف مالحظة:

الوسم على خلفية لوهنا مباي .يشرتط ذلك عندما يرسم . وال1-1-2-2-2-5يف 
.6-2-5هشكل بطاقات الوسم على النحو املبخت يف الشكل 5-2-2-2-1-1

6-2-5الشكل 

الشعبة يف الرا  األسفل.رقم، جي  يم يبخت 2-5و1-5الشعبتخت يو،يف حالة الرهبة*
النص/األرقام/يوا (لزاميجي  )إذا اام إ** يبخت يم اختياريا ( اام )إذا اإلضافية يف النصف السفلي.احلروفالرمز/ميك 
( المررة 7Eهرراء، )7رقررمحالررة النمرروذجويف،6-1و5-1و4-1الشررعبة يف حالررة الشررع  رقررميوالشررعبة،يوجيرر  يم يبررخت رمررز الرهبررة***

"FISSILE" ا شطار ( يف النصف العلو(.
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 متصل. يو حيدت خبط خاربي متقطع يو يرسم الوسم على خلفية لوهنا مباي ، 5-2-2-2-1-1-1
 يبعرررراتاهقررررل  ال ،(علررررى شرررركل معررررخت) °45هكرررروم بطاقررررات الوسررررم علررررى شرررركل مربررررع مرسرررروم بزاويررررة  5-2-2-2-1-1-2

مرم  5ويكروم لرا خرط علرى مسرافة مم.  2يقل مسك اخلط الذ  يشكل املربع تاخل احلافة ع   وال مم، 100 ×مم  100 ع 
النصررف األسررفل يكرروم لررا خررط  ويف اجلررزء األعلررى مرر  بطاقررة الوسررم يكرروم اخلررط بررنفس لرروم الرمررز، ويف تاخررل احلافررة ومررواز هلررا.

 بعات حمدتة، جي  يم هكوم مجيع العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.هك  األ مل وإذا الشعبة. يو الرهبة رقمبنفس لوم 
ميك  هقليل يبعات الطرت إذا اقتضى حجرم الطررت ذلرك، شرريطة يم هبقرى الرمروز والعناصرر األخررى للوسرم  5-2-2-2-1-1-3

لسرررمك األتىن للخرررط تاخرررل مرررم تاخرررل الوسرررم، ويم يبقرررى ا 5علرررى مسرررافة مرئيرررة بوضررروح. وجيررر  يم يبقرررى اخلرررط تاخرررل احلافرررة 
  .2-1-2-2-2-5 رقممم. وجي  يم متتثل يبعات األسطوا ات ألحكام ال 2 احلافة

مرر  الطبعرررة املنقحررة السرررابعة  1-1-2-2-2-5هطبيررق األحكرررام الرروارتة يف الفقررررة يف االسرررتمرار  جيرروز مالحظة:
حرال طبرق  . ويف2016ارا وم األول/تيسرمد   31عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحرة هنظيميرة منوذبيرة، حر  

ارا وم   31برل ق 3-1-1-2-2-2-5و 2-1-1-2-2-2-5و 1-1-1-2-2-2-5ميكر  هطبيرق يحكرام  ذلك، فا   ال
 . 2016األول/تيسمد 

شرررررركلاا واجتاهاررررررا ووسررررررائل هثبيتاررررررا لتررررررأمخت  ئكررررررم، 2للرهبررررررة احملرررررردتة جيرررررروز يم حتمررررررل األسررررررطوا ات  5-2-2-2-1-2
، القياسرررريتوحيررررد لل ةالدوليرررر املنظمررررةوفقررررا  ملعيررررار يصررررغر  ئجررررم، ولكرررر  القسررررمللبطاقررررات املبينررررة يف هررررذا ثلررررة ابطاقررررات و  قلاررررا،

وجيوز يم هرتاا  بطاقات الوسم إىل  هذا األسطوا ات. م  (الكتف)لوضعاا على اجلزء غ  األسطواين  ISO 7225:2005 رقم
بطاقات التحذير"، غ  ي ر  يف مجيرع احلراالت  -"يسطوا ات الغاز  بشأم ISO 7225: 2005احلد الذ  يسمح ب  املعيار الدويل 

 .واضحةهبقى بطاقات الوسم الي متثل اخلطر الرئيسي واألرقام ظاهرة اليا  للعيام والرموز 
يسررمح بوضررع بطاقررات الوسررم الصررغ ة احلجررم علررى اجلررزء  إذا اررام قطررر األسررطوا ة صررغ ا  برردا  ئيررغ ال :مالحظة

 سطواين م  األسطوا ة، جيوز وضع بطاقات الوسم الصغ ة على اجلزء األسطواين.العلو  غ  األ
، حيتو  النصف األعلرى مر  البطاقرة علرى 6-1و 5-1و 4-1باستثناء بطاقات الوسم احملدتة للشع   5-2-2-2-1-3

 8 يو 7 يو 6 يو 2-5 وي 1-5 يو 4 يو 3 يو 2 يو 1الشررعبة،  الرهبررة يو الرمررز التصرروير ، وحيتررو  النصررف األسررفل علررى رقررم
عبرارة هبرخت رهبرة اخلطرر )علرى سربيل  األمرم املتحردة يو حس  االقتضراء. وجيروز يم هشرتمل بطاقرة الوسرم علرى  رص مثرل رقرم 9 يو

حيجرر   ، شررريطة يم ال5-1-2-2-2-5هررو وارت يف  وفقررا  ملررا يلررف9الرمررز بالنسرربة لبطاقررة الوسررم  املثررال "قابلررة لالشررتعال"( يو
 ينتقص مناا. سم الالزمة األخرى يوالنص عناصر الو 

 يف النصف األسفل م  بطاقات وسم ، إضافة إىل ذلك،يكت  ،6-1و 5-1و 4-1الشع   باستثناء 5-2-2-2-1-4
 5-1و 4-1بطاقرات الشرع   يمرا للسرلعة. يو واحلررف الردال علرى جمموعرة التوافرق للمراتة الشرعبة رقرم الرهبرة، رقم، فوق 1الرهبة 

 يشررتط وال احلررف الردال علرى جمموعرة التوافرق.و  الرهبرة رقرم النصرف األسرفل ويف الشرعبة رقرمفاهنا هبخت يف النصف األعلى  6-1و
هذا البطاقة فام  ،هلذا البضائعوضع بطاقة يف حالة اشرتاط  . ولك 4-1يف الشعبة  ،(S) "ق" موعة التوافقجملوسم وضع بطاقة 

  .4-1لنموذج طابقة لهكوم م
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علرررى محررروالت خمتلطرررة مررر  طرررروت حتترررو  علرررى حاويرررات الشرررح  الررري حتترررو  ة يوشررراملالعبررروات ال
؛خمتلفة ويدات مشعة 

للفقررهخترقمالمؤشر النقل: (ت) وفقرا  ال يلرزم بيرام مؤشرر )2-3-5-1-5و1-3-5-1-5احملدت
(.I-WHITEللنقل يف حالة الفئة

يف الروارت(CSI)احلربيرة احلالرةببيرام مؤشرر يمرام(7E)هراء 7رقمهستكمل ال بطاقة وسم مطابقة للنموذج5-2-2-1-12-3
2-11-4-6الررروارت يف لشرررحنة، يوهنقرررل إليارررا اوهطبرررق يف البلررردام الررري هعدهرررا يوالررري هصررردرها السرررلطة املختصرررةاالعتمرررات شرررااتة 

.3-11-4-6يو
هراء 7رقرمللنمرذججير  يم حتمرل بطاقرة الوسرم املسرتوفيةة وحاويات الشح ، شامللعبوات الاحالةيف5-2-2-1-12-4
(7E) احلربيةاحلالة يمام مؤشراتجمموع(CSIاملتعلقة جبميع الطروت الي حتتوياا هذا )الشح .حاويات يوشاملةلعبوات الا
اعتماتا 5-2-2-1-12-5 هقتضي لطروت الدويل النقل حاالت مجيع الشح  مر  السرلطة املختصرة، وهنطبرق يوللتصميميف

التصميم. منشأ بلد اعتمات لشااتة وفقا  الوسم يكوم املختلفة، املعنية البلدام يف خمتلفة اعتمات ي واع علياا
أحكام تتعلق ببطاقات الوسم5-2-2-2
منرراذج،اللروم والرمروز والشركل العرامطرابق مر  حيررغ هامرا،القسرمهسرتويف بطاقرات الوسرم يحكرام هررذا 5-2-2-2-1

.2-2-2-2-5البطاقات املبينة يف 
خبررط خرراربي متقطررع حسرربما هررو وارت 2-2-2-2-5عنررد االقتضرراء، حترردت بطاقررات الوسررم املبينررة يف مالحظة:

الوسم على خلفية لوهنا مباي .يشرتط ذلك عندما يرسم . وال1-1-2-2-2-5يف 
.6-2-5هشكل بطاقات الوسم على النحو املبخت يف الشكل 5-2-2-2-1-1

6-2-5الشكل 

الشعبة يف الرا  األسفل.رقم، جي  يم يبخت 2-5و1-5الشعبتخت يو،يف حالة الرهبة*
النص/األرقام/يوا (لزاميجي  )إذا اام إ** يبخت يم اختياريا ( اام )إذا اإلضافية يف النصف السفلي.احلروفالرمز/ميك 
( المررة 7Eهرراء، )7رقررمحالررة النمرروذجويف،6-1و5-1و4-1الشررعبة يف حالررة الشررع  رقررميوالشررعبة،يوجيرر  يم يبررخت رمررز الرهبررة***

"FISSILE" ا شطار ( يف النصف العلو(.
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 متصل. يو حيدت خبط خاربي متقطع يو يرسم الوسم على خلفية لوهنا مباي ، 5-2-2-2-1-1-1
 يبعرررراتاهقررررل  ال ،(علررررى شرررركل معررررخت) °45هكرررروم بطاقررررات الوسررررم علررررى شرررركل مربررررع مرسرررروم بزاويررررة  5-2-2-2-1-1-2

مرم  5ويكروم لرا خرط علرى مسرافة مم.  2يقل مسك اخلط الذ  يشكل املربع تاخل احلافة ع   وال مم، 100 ×مم  100 ع 
النصررف األسررفل يكرروم لررا خررط  ويف اجلررزء األعلررى مرر  بطاقررة الوسررم يكرروم اخلررط بررنفس لرروم الرمررز، ويف تاخررل احلافررة ومررواز هلررا.

 بعات حمدتة، جي  يم هكوم مجيع العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.هك  األ مل وإذا الشعبة. يو الرهبة رقمبنفس لوم 
ميك  هقليل يبعات الطرت إذا اقتضى حجرم الطررت ذلرك، شرريطة يم هبقرى الرمروز والعناصرر األخررى للوسرم  5-2-2-2-1-1-3

لسرررمك األتىن للخرررط تاخرررل مرررم تاخرررل الوسرررم، ويم يبقرررى ا 5علرررى مسرررافة مرئيرررة بوضررروح. وجيررر  يم يبقرررى اخلرررط تاخرررل احلافرررة 
  .2-1-2-2-2-5 رقممم. وجي  يم متتثل يبعات األسطوا ات ألحكام ال 2 احلافة

مرر  الطبعرررة املنقحررة السرررابعة  1-1-2-2-2-5هطبيررق األحكرررام الرروارتة يف الفقررررة يف االسرررتمرار  جيرروز مالحظة:
حرال طبرق  . ويف2016ارا وم األول/تيسرمد   31عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحرة هنظيميرة منوذبيرة، حر  

ارا وم   31برل ق 3-1-1-2-2-2-5و 2-1-1-2-2-2-5و 1-1-1-2-2-2-5ميكر  هطبيرق يحكرام  ذلك، فا   ال
 . 2016األول/تيسمد 

شرررررركلاا واجتاهاررررررا ووسررررررائل هثبيتاررررررا لتررررررأمخت  ئكررررررم، 2للرهبررررررة احملرررررردتة جيرررررروز يم حتمررررررل األسررررررطوا ات  5-2-2-2-1-2
، القياسرررريتوحيررررد لل ةالدوليرررر املنظمررررةوفقررررا  ملعيررررار يصررررغر  ئجررررم، ولكرررر  القسررررمللبطاقررررات املبينررررة يف هررررذا ثلررررة ابطاقررررات و  قلاررررا،

وجيوز يم هرتاا  بطاقات الوسم إىل  هذا األسطوا ات. م  (الكتف)لوضعاا على اجلزء غ  األسطواين  ISO 7225:2005 رقم
بطاقات التحذير"، غ  ي ر  يف مجيرع احلراالت  -"يسطوا ات الغاز  بشأم ISO 7225: 2005احلد الذ  يسمح ب  املعيار الدويل 

 .واضحةهبقى بطاقات الوسم الي متثل اخلطر الرئيسي واألرقام ظاهرة اليا  للعيام والرموز 
يسررمح بوضررع بطاقررات الوسررم الصررغ ة احلجررم علررى اجلررزء  إذا اررام قطررر األسررطوا ة صررغ ا  برردا  ئيررغ ال :مالحظة

 سطواين م  األسطوا ة، جيوز وضع بطاقات الوسم الصغ ة على اجلزء األسطواين.العلو  غ  األ
، حيتو  النصف األعلرى مر  البطاقرة علرى 6-1و 5-1و 4-1باستثناء بطاقات الوسم احملدتة للشع   5-2-2-2-1-3

 8 يو 7 يو 6 يو 2-5 وي 1-5 يو 4 يو 3 يو 2 يو 1الشررعبة،  الرهبررة يو الرمررز التصرروير ، وحيتررو  النصررف األسررفل علررى رقررم
عبرارة هبرخت رهبرة اخلطرر )علرى سربيل  األمرم املتحردة يو حس  االقتضراء. وجيروز يم هشرتمل بطاقرة الوسرم علرى  رص مثرل رقرم 9 يو

حيجرر   ، شررريطة يم ال5-1-2-2-2-5هررو وارت يف  وفقررا  ملررا يلررف9الرمررز بالنسرربة لبطاقررة الوسررم  املثررال "قابلررة لالشررتعال"( يو
 ينتقص مناا. سم الالزمة األخرى يوالنص عناصر الو 

 يف النصف األسفل م  بطاقات وسم ، إضافة إىل ذلك،يكت  ،6-1و 5-1و 4-1الشع   باستثناء 5-2-2-2-1-4
 5-1و 4-1بطاقرات الشرع   يمرا للسرلعة. يو واحلررف الردال علرى جمموعرة التوافرق للمراتة الشرعبة رقرم الرهبرة، رقم، فوق 1الرهبة 

 يشررتط وال احلررف الردال علرى جمموعرة التوافرق.و  الرهبرة رقرم النصرف األسرفل ويف الشرعبة رقرمفاهنا هبخت يف النصف األعلى  6-1و
هذا البطاقة فام  ،هلذا البضائعوضع بطاقة يف حالة اشرتاط  . ولك 4-1يف الشعبة  ،(S) "ق" موعة التوافقجملوسم وضع بطاقة 

  .4-1لنموذج طابقة لهكوم م
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غر )الرمرز حت  ، يقتصر ي   ص يدرج يف الفرا  املوبوت 7الرهبة موات بطاقات غ ،بطاقاتيف مجيع ال5-2-2-2-1-5
يلرف،9الوسمبطاقةحالة ويفعلى التفاصيل الي هوضح طبيعة األخطار واالحتياطات الواببة يثناء املناولة.(الشعبةيوالرهبةرقم
يف اجلزء األسفل م  البطاقة ي   ص غ  عالمة الرهبة.يدرج ال
هكوم الرموز والنصوص واألرقام باللوم األسوت يف مجيع البطاقات باستثناء:5-2-2-2-1-6

الرهبة باللوم األبي ؛رقمو (إم وبد)، حيغ يكت  النص 8بطاقات موات الرهبة (ي)
ميكرر  يم هكرروم الرمرروز وبالتررايلزرقرراء، يومحررراءيوخضررراءالاررا تارراخلفيالرري هكرروم البطاقررات و (ب)

؛والكتابة باللوم األبي 
األبي ؛2-5وبطاقة وسم الشعبة )ج( باللوم مبينا  الرمز يكوم حيغ ،

زبابيرررة لغرررازات الش يطار اخلرررو األسرررطوا اتعلرررى وضررروعة ، امل1-2مررروات الشرررعبة وسرررموبطاقرررات(ت)
بلوم هبختَّ يم جيوز حيغ املسيَّلة، اافيا .النفط التباي  اام إذا الوعاء خلفية

يف5-2-2-2-1-7 ملحررررروظبررررردوم ا فرررررا  الوسرررررم يم هصرررررمد يف العرررررراء لتقلبرررررات الطقرررررسمجيرررررع بطاقررررراتيُفتَررررررَر 
بدواها.يف
مناذج بطاقات الوسم5-2-2-2-2

1الرتبة 
السلع المتفجرةأوالمواد

1الوسم 
1-3و1-2و1-1الشع  

يف الزاوية السفلى‘1‘رقمهنفجر(: يسوت؛ اخللفية: برهقالية؛ الالرمز )قنبلة 

(4-1وسم)ال
4-1الشعبة 

(5-1وسم)ال
5-1الشعبة 

(6-1وسم)ال
6-1الشعبة 

مم(؛100× مم 100مم للسمااة )يف حالة استخدام بطاقة 5مم لالرهفاع و30األرقام سوتاء على خلفية برهقالية؛ هكوم يحجاماا  و 
يف الرا  األسفل‘1‘رقميكت  ال

متفجرة-الشعبة رقممكام اتابة ** ماتة اإلضايف اخلطر هشكل الي املاتة اا   إذا شاغرا  ."explosive"يرت 
متفجر-جمموعة التوافق رقممكام اتابة * ماتة اإلضايف اخلطر هشكل الي املاتة اا   إذا شاغرا  ."explosive"ة يرت 
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2الرتبة 
الغازات

(1-2وسم)ال
1-2الشعبة 

هو مايبي ؛ )باستثناءيوغازات هلوبة، الرمز )هل (: يسوت
محراء؛ خلفية )ت(( على 6-1-2-2-2-5منصوص علي  ا 

سفليف الرا  األ‘2‘رقميكت  ال

(2-2وسم)ال
2-2الشعبة 

يسوتسطوا ة غاز(: يغازات غ  هلوبة، غ  مسية، الرمز )
يف الرا  األسفل‘2‘رقمالخضراء؛ يكت  خلفية يبي  على يو

(3-2)الوسم 
3-2الشعبة 

غازات مسية
الرمز )مججمة على عظمتخت(: يسوت على خلفية

يف الرا  األسفل‘2‘رقمبيضاء؛ يكت  ال

3الرتبة 
السوائل اللهوبة

(3وسم)ال
محراء؛خلفية يبي  على يوالرمز )هل (: يسوت

يف الرا  األسفل‘3‘رقميكت  ال
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4الرتبة 

(3-4وسم)ال
3-4الشعبة 

موات هطلق غازات هلوبة إذا المس  املاء، الرمز 
زرقاء؛ يكت  خلفية يبي  على يو)هل (: يسوت
يف الرا  األسفل‘4‘رقمال

(2-4وسم)ال
2-4الشعبة 

املوات الذاهية االشتعال، الرمز )هل (: يسوت 
)النصف األعلى( ومحراء بيضاءخلفية على 

يف ‘4‘رقم)النصف األسفل(؛ يكت  ال
الرا  األسفل

(1-4وسم)ال
1-4الشعبة 

املوات الصلبة اللاوبة، الرمز )هل (: يسوت 
بيضاء خمططة باألمحر؛ خلفية على 

األسفليف الرا ‘4‘رقميكت  ال

5الرتبة 

(2-5)وسمال
2-5الشعبة 

يااسيد فوقية عضوية
: النصف العلو  لفيةيبي ؛ اخليو(: يسوتالرمز )هل 

يف الرا  2-5رقميكت  اليمحر؛ النصف السفلي يصفر؛ 
األسفل

(1-5وسم)ال
1-5الشعبة 

موات مؤاسدة
صفراء؛ يكت  خلفية الرمز )هل  فوق تائرة(: يسوت على 

يف الرا  األسفل1-5رقمال
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6الرتبة 

(1-6وسمال)
1-6الشعبة
سامةموات

يف الرا  األسفل‘6‘رقمبيضاء؛ يكت  الاخللفيةاملتقاطعتام(: يسوت، والعظمتامالرمز )اجلمجمة 

(2-6وسم)ال
2-6الشعبة 

موات معدية
تائرة(يوالضرر، و"يف حالة ‘ماتة معدية‘قد يكت  في : وسمالنص السفلي م  ال يف يهِّلة )ثالثة الرمز فورا "، العامة الصحة سلطات هُبلغ التسرب

يف الرا  األسفل‘6‘رقم: بيضاء؛ يكت  الاخللفيةوالكتابة باللوم األسوت؛ 

7الرتبة 
المواد المشعة

يلف(7وسم)ال
بطاقة بيضاء-1الفئة 

بيضاء؛خلفية الرمز )ورقة الدسيم( يسوت على 
يكت   ص )إببار ( باألسوت يف النصف 

األسفل:
"RADIOACTIVE)موات مشعة( "
"....CONTENTS)احملتويات( "
"....ACTIVITY)النشاط( "

يمحر بعد المة عموت يرسم شريط 
"RADIOACTIVE؛"
يف الرا  األسفل‘7‘رقميكت  ال

باء(7وسم)ال
بطاقة صفراء-2الفئة 

بيم(7)الوسم 
بطاقة صفراء-3الفئة 

النصف األسفل(؛صفراء وحافة بيضاء )النصف األعلى( وبيضاء )خلفية الرمز )ورقة الدسيم(: يسوت على 
يكت   ص )إببار ( باألسوت يف النصف األسفل:

"RADIOACTIVE)موات مشعة( "
"....CONTENTS)احملتويات( "
"....ACTIVITY)النشاط( "

)تليل النقل( تاخل إطار يسوت"؛ TRANSPORT INDEXهكت  عبارة "
"RADIOACTIVEيرسم بعد المة "

شريطام عموتيام باللوم األمحر؛
"RADIOACTIVEهرسم بعد المة "

باللوم األمحر؛عموتيةثالثة يشرطة 
يف الرا  األسفل‘7‘رقميكت  ال
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("7E"-هاء 7وسم)ال
7موات ا شطارية بالرهبة 

األعلى:: بيضاء؛ النص اخللفية النص يف باألسوت )إببار (:
"" األسفل:FISSILEماتة ا شطارية" باألسوت يف النصف "؛ يف إطار حمدت

احلربية ""مؤشر يمام
"CRITICALITY SAFETY INDEX"

يف الرا  األسفل‘7‘رقميكت  ال

8الرتبة
المواد األكالة

9الرتبة
متنوعةأومواد الموادبماسلع خطرة البيئةفيها الخطرة على

(8وسم)ال
م  ي بوبتخت زبابيتخت هنسك  الرمز )سوائل
معد ية(؛ يسوت على يد وقطعة هسقط على

معخلفية )النصف األعلى( ويسوت بيضاء:
األسفل(؛ )النصف إطار يبي 

يف الرا  األسفل‘8‘رقميكت  ال

(9الوسم)
عموتيةالرمز )سبعة  ريسية يف يشرطة

األعلى(:النصف
بيضاء؛خلفيةيسوت على

األسفل‘9‘رقميكت  ال وحتت  خط يف الرا 

يلف(9)الوسم
عموتيةالرمز )سبعة  األعلىيشرطة ؛ يف النصف

يف مكسور ومنبعغ هل  جمموعة بطاريات،
األسفل (:النصف

بيضاء؛ يسوت على خلفية
فلوحتت  خط يف الرا  األس‘ 9‘يكت  الرقم
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("7E"-هاء 7وسم)ال
7موات ا شطارية بالرهبة 

)إببار (: باألسوت يف النص األعلى:: بيضاء؛ النص اخللفية
"؛ يف إطار حمدت باألسوت يف النصف األسفل:FISSILEماتة ا شطارية" ""

""مؤشر يمام احلربية
"CRITICALITY SAFETY INDEX"

يف الرا  األسفل‘7‘رقميكت  ال

8الرتبة 
المواد األكالة

9الرتبة 
الخطرة على البيئةفيها المواد بماسلع خطرة متنوعةأومواد

(8وسم)ال
الرمز )سوائل هنسك  م  ي بوبتخت زبابيتخت 
هسقط على يد وقطعة معد ية(؛ يسوت على 

بيضاء: )النصف األعلى( ويسوت مع خلفية
إطار يبي  )النصف األسفل(؛ 

يف الرا  األسفل‘8‘رقميكت  ال

(9الوسم)
ريسية يف يشرطة عموتيةالرمز )سبعة 

األعلى(:النصف
بيضاء؛خلفيةيسوت على 

وحتت  خط يف الرا  األسفل‘9‘رقميكت  ال

يلف(9)الوسم 
؛ يف النصف األعلىيشرطة عموتيةالرمز )سبعة 

جمموعة بطاريات، هل  مكسور ومنبعغ يف 
(:النصف األسفل

يسوت على خلفية بيضاء؛
فلوحتت  خط يف الرا  األس‘ 9‘يكت  الرقم

185 

  3-5 الفصل
 وضع لوحات اإلعالن الخارجية ووضع العالمات

 الشاحنة لى وحدات النقلع

 وضع لوحات اإلعالن الخارجية 5-3-1
 أحكام لوحات اإلعالن الخارجية 5-3-1-1
  حُذف  5-3-1-1-1
لتوف  حتذير بأم حمتويات  الشاحنة اخلاربية على السطح اخلاربي لوحدات النقلهثب  لوحات اإلعالم  5-3-1-1-2

 اخلطرر األساسري للبضرائع الري حتتويارا وحردة النقرل اخلاربيرة بضائع خطرة ومتثل خماطر معينرة. وهبرخت لوحرات اإلعرالم هي الوحدة
 يلي: ما باستثناء الشاحنة

الري حتمرل متفجررات الشرعبة  الشراحنة حردات النقرللوحات اإلعالم اخلاربية غ  مطلوبرة علرى و  )ي(
 (؛ S) جمموعة التوافق قموات وسلع  يو ،1-4

الرري  الشرراحنة يلررزم هثبيرر  لوحررات إعررالم خاربيررة هبررخت يعلررى خطررر فقررط علررى وحرردات النقررلو  (ب)
  .1الرهبة  تاخلياثر م  شعبة ُمدَربة يف حتمل موات وسلعا  

 متصل. يو حتدت خبط خاربي متقطع يو على خلفية لوهنا مباي ،وهوضع لوحات اإلعالم اخلاربية  

وسم خلطر إضرايف عليارا بطاقة الي يشرتط وضع ر اإلضافية اخطلوحات إعالم خاربية لألييضا  هوضع  5-3-1-1-3
 لشرراحنةا يلرزم وضررع لوحرة إعرالم خاربيررة للخطرر اإلضررايف علرى وحرردات النقرل ال غر  ي رر  .2-1-2-2-5هررو وارت يف  ملرا وفقرا  

 ألاثر م  رهبة إذا اام اخلطر الذ  متثل  هلك اللوحة وثال  بلوحة إعالم خلطر يساسي. عائدةبضائع على الي حتتو  

 ،يرتم هنظيفارا بعرد مل بضائع خطررة يف صرااريج بقايا يو الي حتمل بضائع خطرة الشاحنة وحدات النقل 5-3-1-1-4
بوضروح علرى برا بخت متقرابلخت  ظراهرةيتعخت يم حتمل لوحرات إعرالم خاربيرة  ا بعد،يتم هنظيفا مل يف حاويات للسوائ  فارغة يو

التفريغ. وحيثما حتتو   يو على األقل م  الوحدات، وعلى ي  حال يف مكام ميك  يم يراا مجيع العاملخت املعنيخت بعملية التحميل
ياثرر و/يو بقايرا بضرائع خطررة، هوضرع  يو مؤلرف مر  عردة ُحجررات وحيمرل بضراعتخت خطررهخت علرى صراريج الشاحنة وحدة النقل

بررد للُحجرررات يم حتمررل لوحررات  ال وإذا اررام لوحررات إعررالم خاربيررة مناسرربة علررى اررل با رر  يف مكررام احُلجرررات ذات الصررلة.
 مرر  بوا رر  وحرردة النقررل الشرراحنة. مرررة واحرردة علررى اررل با رر  إال هررذا اخلاربيررة هوضررع لوحررات اإلعررالم ال اإلعررالم  فسرراا،

 هكفررري مسررراحة سرررطحاا املتاحرررة لتثبيررر  لوحرررات اإلعرررالم وال لررررت 3 000هتجررراوز سرررعتاا  ال حالرررة الصرررااريج النقالرررة الررري ويف
وهثبةر  علرى  2-2-2-5ببطاقرات وسرم هسرتويف يحكرام الفقررة  اخلاربيرة ات اإلعرالمحراملقررة، جيروز االستعاضرة عر  لو  اخلاربية

 قابلخت للصاريج النقال.با بخت مت
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7يحكام خاصة هتعلق بالرهبة 5-3-1-1-5
طرروتا 5-3-1-1-5-1 هنقرل الري الكبر ة الشرح  حاويرات يربرع لوحرات إعرالم ،الطرروت املسرتثناة، والصرااريجغر حتمل

ى ارل بردار برا يب . وهثبر  لوحرات اإلعرالم يف اجتراا ريسري علر1-3-5املبرخت يف الشركل تال 7رقرمخاربية مطابقرة للنمروذج
وبدال إعالم خاربيةلوحاتةالصاريج. وهنزع يييووبدار طريف حلاوية الشح  الكب ة باحملتويات. صلة هلا م  استخدام  ليس 

هررو مبررخت يف امرراة وحسرر ،ابرر  عررالم اخلاربيررة، يسررمح ابررديل باسررتخدام بطاقررات وسررم  إلاررل مرر  بطاقررات الوسررم ولوحررات ا
. 1-3-5املبخت يف الشكلإذا اا   ئجماا األتىنإال(،7C)بيم 7و(7B)باء 7و(7A)يلف 7رقممناذج بطاقات الوسم

طررررروتا يررررةاحلديدكعربررررات السرررركهوضررررع علررررى 5-3-1-1-5-2 هنقررررل الرررري الديررررة الطرررررق عبرررروات شرررراملةيوومرابررررات
ييررا يو حتمررل شررح  (7B)برراء 7و(7A)يلررف 7رقررملنمرراذجاأل  مرر 2-2-2-2-5املبينررة يف مرر  بطاقررات الوسررمحاويررات
عررررالم اخلاربيررررة املبينررررة يف إلاسررررتخدام حصررررر ، لوحررررة ايف إطررررارشررررحنات مرسررررلةالرررري هنقررررل يو(7E)هرررراء 7و(7C)برررريم 7و

على ال م :((7Dتال )7رقمالنموذج)1-3-5الشكل
؛يةاحلديدكاجلداري  اجلا بيخت اخلاربيخت يف حالة عربات السك)ي(
اجلداري  اجلا بيخت اخلاربيخت واجلدار اخللفي اخلاربي يف حالة املرابة الدية.(ب)
مباشرررة علررى الوحررردةاخلاربيررةلوحررات اإلعررالمهثبيرر بوا ررر هلررا ليسرريف حالررة املرابررة الرري ميكرر  و 

لوحررات هعترردشررح ، حاويررات اليوحالررة الصررااريج الضررخمةويفالرري حتمررل الشررحنة شررريطة يم هكرروم مرئيررة بسرراولة؛الشرراحنة
هوبررد علياررا مسرراحة اافيرررة الحالررة املرابرررات الرريويفحاويررات الشررح  اافيررة.يوالصرررااريجعلررى املوضرروعة اخلاربيررةاإلعررالم

مرم. وهنرزع 100إىل 1-3-5املبينرة يف الشركلاإلعرالم اخلاربيرةيارد، ميكر  هقليرل يبعرات لوحرة خاربيةلتثبي  لوحات إعالم
هتعلق باحملتويات.الخاربيةم لوحات إعالةيي
مواصفات لوحات اإلعالن الخارجية5-3-1-2
، 7لوحررررررات اإلعررررررالم اخلاربيرررررررة املتعلقررررررة بالرهبرررررررة بشرررررررأم 2-2-1-3-5يف رررررررص عليرررررر  باسررررررتثناء مررررررا5-3-1-2-1

:0-3-5 الشكل بشأم بطاقة املوات اخلطرة على البيئة، هشكل لوحات اإلعالم اخلاربية على النحو املبخت يف2-3-2-3-5ويف
0-3-5الشكل 

(7)باستثناء الرهبة اخلاربيةلوحة اإلعالم
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بزاويرة على شكل مربع مرسوم شركل معرخت(، ال° 45هكوم لوحة اإلعالم اخلاربية هقرل يبعاتهرا)علرى
اللوحررة(. ويكرروم250× مررم250عرر  هلررا. وهتطررابق مررع12.5علررى مسررافةلررا خررطمررم )حرر  حافررة مررم تاخررل احلافررة ومررواز

رهبررة يو رمررز/رقمبطاقررة وسررم املعنيررة مرر  حيررغ اللرروم والرمررز. ويكرروم موضررع وحجررم اخلطرررة البضررائع الشررعبة علررىالرهبررة يوشررعبة
الرهبرررررررة يو املعنيرررررررة املبينرررررررة يفهناسررررررر  مرررررررع موضرررررررع وحجرررررررم اخلطررررررررة املقابلرررررررة للبضرررررررائع . وجيررررررر  يم هبرررررررخت2-2-2-5الشرررررررعبة

رقررماإلعررالملوحرة الرهبررةرهبرة يواخلاربيرة )وحررف جمموعررة التوافرق يف حالررة بضرائع اخلطرررة املعنيرة، علررى النحررو1شررعبة البضرائع )
ال2-2-2-5املبخت يف بأرقام مكتوبا  املقابلة، الوسم بطاقة ع يف حمردتة، جير  يممم. وإذا مل25يقل ارهفاعاا هك  األبعرات

املبينة.هكوم هقرييب مع العناصر مجيع العناصر بتناس 
املنقحرة السرابعة عشررة1-2-1-3-5هطبيرق األحكرام الروارتة يف الفقررةيف االستمرارجيوزمالحظة: مر  الطبعرة

البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح  . 2016اا وم األول/تيسمد31للتوصيات املتعلقة بنقل
الكليرة الرد يا للوحرة اإلعرالمهقرل، ال7لرهبرةيتعلرق باافيم5-3-1-2-2 مرم250× مرم250اخلاربيرة عر األبعرات
ما) الفقرةسمحهباستثناء رسم خط يسروت علرى مسرافة(2-5-1-1-3-5ب  مرواز 5مع احلافرة تاخرل مر  فاهنراهلرا، وإالمرم

بتناسرر ، خمتلفررةحالررة اسررتخدام يبعرراتيت رراا. ويف1-3-5هررو مبررخت يف الشرركلهكرروم واثلررة ملررا يقررل ارهفرراعاألبعررات. والحُيررتَف 
اخللفيررة25عرر ‘ 7‘الرررقم النصررف األسررفل يبرري ، ولررومعررالم يصررفر، ويفإللنصررف األعلررى مرر  لوحررة ايف امررم. ويكرروم لرروم

المرة " يتسر ة،النصرف األسرفل اختيرار يف (مراتة مشرعة)" RADIOACTIVEالوريقات الثالث والطباعة يسوت. واستخدام لكري
رقماخلاربيةاستخدام لوحة اإلعالم املناس هذا لبيام املتحدة .للشحنة املرسلةاألمم

1-3-5الشكل
الرهبة املشعة م  7لوحة إعالم خاربية للموات

(7D-الد7رقم)
يصفراخللفيةيسوت؛اللوم: (الثالثي الوريقات)رمزال األسفلافة بيضاء، والنصفئ: النصف األعلى

"يبي ؛ االقتضاءحس ،ابديليو(ماتة مشعة)" RADIOACTIVEيبخت النصف األسفلالمة
يف الرا  األسفل‘ 7‘والرقماألمم املتحدة املناس ،، رقم(1-2-3-5ا ظر)
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ما) الفقرةسمحهباستثناء رسم خط يسروت علرى مسرافة(2-5-1-1-3-5ب  مرواز 5مع احلافرة تاخرل مر  فاهنراهلرا، وإالمرم

بتناسرر ، خمتلفررةحالررة اسررتخدام يبعرراتيت رراا. ويف1-3-5هررو مبررخت يف الشرركلهكرروم واثلررة ملررا يقررل ارهفرراعاألبعررات. والحُيررتَف 
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العالماتوضع5-3-2
وضع أرقام األمم المتحدة5-3-2-1
الرهبة5-3-2-1-1 على النحو الذ  يقتضي  هذارقموضعي، 1باستثناء بضائع املتحدة على الشرحناتالقسماألمم

التالية:املرسلة
يوضرع علرىامراصارجييةشاحنةالغازات الي هنقل يف وحدات قليوالسوائليوةامداملوات اجل)ي(

احُلالشاحنةوم م  مكو ات وحدة النقلال مك املتعدتة ؛جراتالصارجيية
واملوات الصلبة يف حاويات السوائ ؛)ب(
املعبأة)ج( احلمولة الكاملة لوحدة النقلم والبضائع اخلطرة ؛ الشاحنةسلعة واحدة والي هشكل
النروعي)ت( النشراط املنخفضرة املعبرأة مر (SCO-1)األبسرام امللوثرة السرطحيو(LSA-1)واملوات غر 

تاخل مرابة7الرهبة يف صاريج؛يويف حاوية شح يوعلياا،يو،
املعبررأة تاخررل مرابررة)ه( املشررعة شررح يوعلياررايوواملرروات هلررا،يف حاويررة وحيررد مرر  يرقررامرقررمواحملرردت

املتحدة، االاألمم مبوب  يُطل  قلاا صر .احلستخدامحخت
بأرقام سوتاءرقمع وضي5-3-2-1-2 املتحدة ع الاألمم ، إما:مم65يقل ارهفاعاا

خلفية بيضاء يف)ي( التصوير ، فروقعلى الرمز الشرعبة وحررف جمموعرةيوالرهبرةرقرمرقعة م  يسفل
األخررىيالالتوافق، شريطة النص عناصر الوسم الالزمرة ينرتقص منارا )ا ظرر الشركلختيوحيج 

(؛2-3-5و5-3-1
مررم،300مررم وعرضرراا عرر 120يقررل ارهفاعاررا عرر ال،برهقررايلايو علررى لوحررة مسررتطيلة لوهنرر)ب(

عرضاا جبا ر ارل لوحرة إعرالم خاربيرة )ا ظرر10وئافة سوتاء املسرتطيلة اللوحرة مرم، وهوضرع
النقالرررة الررريويف(.3-3-5الشررركل سرررعتااالحالرررة الصرررااريج هكفررريواللررررت3000هتجررراوز

املتحردةرقرماملقرررة، جيروز وضرعاخلاربيرةاملتاحة لتثبي  لوحرات اإلعرالممساحة سطحاا األمرم
هوضررع علررى السررطحويبعاتهررا خمفضررة بشرركل هناسرريب،برهقررايلاعلررى لوحررة مسررتطيلة الشرركل لوهنرر

ع الاخلاربي للصاريج ئروف مم.25يقل ارهفاعاا
املتحدة5-3-2-1-3 األمم يمثلة لوضع يرقام

3-3-5الشكل2-3-5الشكل

الشعبة.يوالرهبةرقممكاماتابة*
املتحدة.رقممكاماتابة** األمم
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مرتفعةتهادرجة حرار و المواد التي تنقل عالمات 5-3-2-2
هسراو هتراهقردم للنقرل يف حالرة سرائلة تربرة حرار يوالي حتتو  على ماتة هنقلالشاحنةوحدات النقل

س، حتمل على ارل با ر  وارل طررف العالمرة °240هتجاوز يوهساو هتايف حالة بامدة تربة حرار يوس،°100هتجاوز يو
. 4-3-5املبينة يف الشكل 

4-3-5الشكل 

هتاحرار ةترباملرهفعةالنقل مرابةعالمة

هقرررل يبعرررات واليكررروم املثلرررغ بررراللوم األمحرررر،و مثلرررغ متسررراو  األضرررالع.هكررروم العالمرررة علرررى شررركل
هكفرري مسرراحتاا السررطحية املتاحررة واللرررت0003هتجرراوز سررعتاا الحالررة الصررااريج النقالررة الرريويفمررم.250يضررالع  عرر  

هك  األبعات حمدتة، جير  يم هكروم مجيرع ملوإذامم.100لتثبي  العالمات املقررة، جيوز يم مف  األبعات الد يا للجوا   إىل 
املبينة.العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر

مررر  الطبعرررة املنقحرررة السرررابعة عشررررة 2-2-3-5هطبيرررق األحكرررام الررروارتة يف الفقررررة يف االسرررتمرار جيررروزمالحظة:
. 2016اا وم األول/تيسمد 31للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح 

عالمات المواد الخطرة على البيئة5-3-2-3
لرررى بضرررائع خطررررة علرررى البيئرررة هسرررتويف املعررراي  الررروارتة هوضرررع علرررى وحررردة النقرررل الشررراحنة الررري حتترررو  ع5-3-2-3-1
( عالمررة علررى بررا بخت متقررابلخت علررى األقررل مرر  الوحرردة، وعلررى ي  حررال يف 3082و3077)رقمررا األمررم املتحرردة 3-9-2يف

التحميرل بعمليرات القرائمخت مجيرع رؤيتاا م  ميكة  ويووضع البيئرة علرى اخلطررة املراتة عالمرة وهُثبَّر  الروارتةالتفريرغ، لألحكرام فقرا 
بشأم لوحات اإلعالم اخلاربية.4-1-1-3-5يف
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190 

 هررو وارت امررا  وحرردة النقررل الشرراحنة الرري حتتررو  علررى بضررائع خطرررة علررى البيئررة جيرر  يم هكرروم عالمررة 5-3-2-3-2
اريج حالة الصا ويف مم. 250× مم  250هقل ع   ال ، باستثناء يم األبعات جي  يم2-2-5الشكل  ويف 3-6-1-2-5يف 

هكفرري مسرراحتاا املتاحررة لتثبيرر  العالمررات املقررررة، جيرروز يم مفرر  األبعررات الررد يا  وال لرررت 3 000هتجرراوز سررعتاا  ال النقالررة الرري
 .مم 100 × مم  100 إىل

 . 2017اا وم الثاين/يناير   1اعتبارا  م   2-3-2-3-5جي  هطبيق االشرتاطات الوارتة يف  مالحظة:

191 

 4-5الفصل 
 المستندات

 حظة تمهيديةمال

ال هسرررتبعد هررررذا الالئحرررة اسررررتخدام يسررررالي  اإلرسرررال باملعاجلررررة اإللكرتو يررررة للبيا رررات وهبرررراتل البيا ررررات  حظة:مال
 قل البضائع اخلطرة" يتضرمة  ييضرا  يرت يف هذا الفصل م  إشارات إىل "مستندات  اإللكرتوين ابدائل للمستندات الورقية. وال ما

( وهبرررراتل البيا ررررات EDPحكمررررا  يتعلررررق بترررروف  املعلومررررات املطلوبررررة باسررررتعمال هقنيررررات اإلرسررررال باملعاجلررررة اإللكرتو يررررة للبيا ررررات )
 (.EDIاإللكرتوين )

 معلومات نقل البضائع الخطرة 5-4-1
 عموميات 5-4-1-1
قردم للناقرل على املرسل الرذ  يقردم بضرائع خطررة للنقرل يم ي  ينص على خالف ذلك، جي ما باستثناء 5-4-1-1-1

. وجيرروز معلومررات إضررافية ومسررتندات علررى النحررو املبررخت يف هررذا الالئحررةيف ذلررك  مبررا املعلومررات الرري هنطبررق علررى هلررك البضررائع،
اإلرسررال باملعاجلررة اإللكرتو يررة هقنيررات هرروف  هررذا املعلومررات عرر  البضررائع اخلطرررة علررى مسررتند  قلاررا يو، مبوافقررة الناقررل، بواسررطة 

 (.EDI( وهباتل البيا ات اإللكرتوين )EDPللبيا ات )
يف حالة استعمال مستند ورقي، يسلةم املرسل الناقل األول  سخة م  مستند  قل البضائع اخلطرة، ولروءا   5-4-1-1-2

 هو مشرَتط يف هذا الفصل. ملا وموقَّعا  طبقا
هقنيررات اإلرسررال باملعاجلررة اإللكرتو يررة للبيا ررات بواسررطة  قررل البضررائع اخلطرررة  معلومرراتيف حالررة هسررليم  5-4-1-1-3
(EDP( وهبرراتل البيا ررات اإللكرررتوين )EDI) يُفرررَت  يف املرسررل املقرردرة علررى يم يرروفِّر املعلومررات توم هررأخر بشرركل مسررتند ورقرري ،

 يعر  املعلومات بالرتهي  املطلوب يف هذا الفصل.
 ند النقلشكل مست 5-4-1-2
مجيرررع املعلومرررات املطلوبرررة  تضرررم شرررريطة يم ي ،جيررروز يم يتخرررذ مسرررتند  قرررل البضرررائع اخلطررررة ي  شررركل 5-4-1-2-1

 مبوب  هذا الالئحة.
 حالرررة إتراج بضرررائع خطررررة وبضرررائع غررر  خطررررة يف مسرررتند واحرررد، هتصررردر البضرررائع اخلطررررة القائمرررة يف 5-4-1-2-2
 علياا بطريقة يخرى.ُيشدَّت  يو
 هرقيم صفحات املستند 5-4-1-2-3

 .بالرتهي الصفحات  رقممستند  قل البضائع اخلطرة ياثر م  صفحة واحدة شريطة يم ه يضمجيوز يم  
 .ثابتةهكوم املعلومات املقدمة يف مستند  قل البضائع اخلطرة سالة التمييز ومقروءة و  5-4-1-2-4
 مثال ملستند  قل البضائع اخلطرة 5-4-1-2-5
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 . 2017اا وم الثاين/يناير   1اعتبارا  م   2-3-2-3-5جي  هطبيق االشرتاطات الوارتة يف  مالحظة:
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 4-5الفصل 
 المستندات

 حظة تمهيديةمال

ال هسرررتبعد هررررذا الالئحرررة اسررررتخدام يسررررالي  اإلرسرررال باملعاجلررررة اإللكرتو يررررة للبيا رررات وهبرررراتل البيا ررررات  حظة:مال
 قل البضائع اخلطرة" يتضرمة  ييضرا  يرت يف هذا الفصل م  إشارات إىل "مستندات  اإللكرتوين ابدائل للمستندات الورقية. وال ما

( وهبرررراتل البيا ررررات EDPحكمررررا  يتعلررررق بترررروف  املعلومررررات املطلوبررررة باسررررتعمال هقنيررررات اإلرسررررال باملعاجلررررة اإللكرتو يررررة للبيا ررررات )
 (.EDIاإللكرتوين )

 معلومات نقل البضائع الخطرة 5-4-1
 عموميات 5-4-1-1
قردم للناقرل على املرسل الرذ  يقردم بضرائع خطررة للنقرل يم ي  ينص على خالف ذلك، جي ما باستثناء 5-4-1-1-1

. وجيرروز معلومررات إضررافية ومسررتندات علررى النحررو املبررخت يف هررذا الالئحررةيف ذلررك  مبررا املعلومررات الرري هنطبررق علررى هلررك البضررائع،
اإلرسررال باملعاجلررة اإللكرتو يررة هقنيررات هرروف  هررذا املعلومررات عرر  البضررائع اخلطرررة علررى مسررتند  قلاررا يو، مبوافقررة الناقررل، بواسررطة 

 (.EDI( وهباتل البيا ات اإللكرتوين )EDPللبيا ات )
يف حالة استعمال مستند ورقي، يسلةم املرسل الناقل األول  سخة م  مستند  قل البضائع اخلطرة، ولروءا   5-4-1-1-2

 هو مشرَتط يف هذا الفصل. ملا وموقَّعا  طبقا
هقنيررات اإلرسررال باملعاجلررة اإللكرتو يررة للبيا ررات بواسررطة  قررل البضررائع اخلطرررة  معلومرراتيف حالررة هسررليم  5-4-1-1-3
(EDP( وهبرراتل البيا ررات اإللكرررتوين )EDI) يُفرررَت  يف املرسررل املقرردرة علررى يم يرروفِّر املعلومررات توم هررأخر بشرركل مسررتند ورقرري ،

 يعر  املعلومات بالرتهي  املطلوب يف هذا الفصل.
 ند النقلشكل مست 5-4-1-2
مجيرررع املعلومرررات املطلوبرررة  تضرررم شرررريطة يم ي ،جيررروز يم يتخرررذ مسرررتند  قرررل البضرررائع اخلطررررة ي  شررركل 5-4-1-2-1

 مبوب  هذا الالئحة.
 حالرررة إتراج بضرررائع خطررررة وبضرررائع غررر  خطررررة يف مسرررتند واحرررد، هتصررردر البضرررائع اخلطررررة القائمرررة يف 5-4-1-2-2
 علياا بطريقة يخرى.ُيشدَّت  يو
 هرقيم صفحات املستند 5-4-1-2-3

 .بالرتهي الصفحات  رقممستند  قل البضائع اخلطرة ياثر م  صفحة واحدة شريطة يم ه يضمجيوز يم  
 .ثابتةهكوم املعلومات املقدمة يف مستند  قل البضائع اخلطرة سالة التمييز ومقروءة و  5-4-1-2-4
 مثال ملستند  قل البضائع اخلطرة 5-4-1-2-5

- 191 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



192 

 .(1)يف هناية هذا الفصل هي مثال ملستند  قل البضائع اخلطرة 1-4-5املبيةنة يف الشكل  االستمارة 
 ل إليه والتاريخل والمرس  المرس   5-4-1-3

التاري  الذ  حرر فير  يتضم   اما  ل إلي .ل واملرسَ يتضم  مستند  قل البضائع اخلطرة اسم وعنوام املرس   
 األول. إىل الناقلهسليماا  يو و ية من  مت إعداتها سخة إلكرت  يو  قل البضائع اخلطرةمستند 

 المعلومات المطلوبة في مستند نقل البضائع الخطرة 5-4-1-4
 وصف البضائع اخلطرة 5-4-1-4-1

 سلعة خطرة مقدمة للنقل: يو مستند  قل البضائع اخلطرة املعلومات التالية ع  ال ماتة يتضم  

 ؛"UN"األمم املتحدة مسبوقا  باحلرفخت  رقم )ي(
يف ذلرررك االسرررم  مبرررا ،2-1-3علرررى النحرررو املبرررخت يف ، احملررردت االسرررم الرمسررري املسرررتخدم يف النقرررل )ب(

 ؛(8-2-1-3التقي حمصورا  بخت قوسخت، حسبما ينطبق )ا ظر 
لرردال علرررى احلرررف ا يف ذلررك مبرررا الشرررعبة عنرردما هكرروم حمرردتة، يو اخلطررر الرئيسرري للبضررائع، رهبررة )ج(

 "Division""الشررعبة"  يو "Class"وجيرروز إتراج المررة "الرهبررة" . 1جمموعررة التوافررق يف حالررة الرهبررة 
 الشعبة الدالة على اخلطر الرئيسي؛ يو قبل يرقام الرهبة

ضرافية، اإلخطرار شرع  األ يو رهر  (يرقرام) رقرم يوشرعبة اخلطرر الرئيسري  يو يردرج بعرد اسرم رهبرة )ت(
عنررردما هكررروم هرررذا األخطرررار حمررردتة، وفقرررا  لبطاقرررة )يو بطاقرررات( وسرررم األخطرررار اإلضرررافية الررري 

 "Class"وجيرررروز إتراج المررررة "الرهبررررة" يشرررررتط اسررررتخداماا، وهوضررررع هررررذا األرقررررام بررررخت قوسررررخت. 
 ضايف؛اإل الشعبة الدالة على اخلطر يو قبل يرقام الرهبة "Division""الشعبة"  يو

" PG. وجيرررروز يم يسرررربقاا احلرفررررام "السررررلعة، إذا اا رررر  حمرررردتة يو التعبئررررة املعينررررة للمرررراتةجمموعررررة  )ه(
 .((II)جمموعة التعبئة " PG II)مثال: " (جمموعة التعبئة)

__________ 

 (UN/CEFACT)رارز هسرايل التجرارة واألعمرال التجاريرة اإللكرتو يرة مللالطالع على االستمارات املوحدة، ا ظر ييضا  التوصريات ذات الصرلة  (1) 
 United Nations))تليل األمم املتحدة لتصميم مستندات التجارة(  1وال سيما التوصية رقم ألوروبا/األمم املتحدة،  االقتصاتيةالتابع للجنة 

Lay-out for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, edition 81.3)املبرراتئ  - ، وتليررل األمررم املتحرردة لتصررميم مسررتندات التجررارة
اجلوا   املتعلقرة مبسرتندات النقرل الردويل للبضرائع اخلطررة ) 11رقم  املنقحة والتوصية (ECE/TRADE/270, edition 2002) التوبياية للتطبيق

(Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods)  ((ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  والتوصرية
 ,Lay-out Key for (standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168) رسرال املوحردةإل)تليرل هصرميم هوبيارات ا 22 رقرم

edition 1989) ويربرع ييضرا  إىل .UN/CEFACT"" -  توصريات هسرايل التجرارة لمروبز(ECE/TRADE/346, edition 2006)  عناصرر  تليرلو
 .(ECE/TRADE/362, edition 2005) (UNTDED)بيا ات التجارة 
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 هرهي  وصف البضائع اخلطرة 5-4-1-4-2
يعررالا ي  املوضررح بالرتهيرر   1-4-1-4-5وصررف البضررائع اخلطرررة املبررخت يف هكترر  العناصررر اخلمسررة ل 

يمثلرررة هرررنص عليررر  هرررذا الالئحرررة. وفيمرررا يلررري  مرررا غررر إضرررافة ي  عناصرررر معلومرررات  يو وم إتخرررالت، )ه(، )ي(، )ب(، )ج(، )ت(
 :لوصف بضاعة خطرة

UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I 
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

ضررع عناصررر معلومررات يخرررى هقتضررياا السررلطة املختصررة باإلضررافة إىل اشرررتاطات هررذا الالئحررة، قررد هو  حظة:مال
هكوم الزمة لوسائط  قل معينة )مثل  قطة الومي  يف حالة النقل البحرر (. وهوضرع املعلومرات اإلضرافية بعرد وصرف البضرائع  يو

 هقتضي . هسمح هذا الالئحة بغ  ذلك يو اخلطرة ما مل
  وصف البضائع اخلطرةمعلومات مكمِّلة لالسم الرمسي املستخدم يف 5-4-1-4-3

 يلي: مبا املستخدم يف وصف البضائع اخلطرة،للنقل، ستكمل االسم الرمسي يُ  
ستكمل األمساء الرمسية املسرتخدمة ه" واألوصاف النوعية األخرى: ي"  م لوصف األمساء التقنية ل )ي(

بأمسراء  ،اخلطررةيف قائمة البضائع  6يف العموت  318 يو 274يف النقل، احملدت هلا احلكم اخلاص 
 ؛8-2-1-3الكيميائية على النحو الوارت يف  يو جمموعاهتا التقنية

يررتم هنظيفاررا: وسرررائل االحتررواء الفارغرررة  مل العبرروات والصررااريج وحاويرررات السرروائ  الفارغررة الررري )ب(
 عربراتالوالصرااريج النقالرة واملرابرات الصرارجيية و  للسروائ  فياا العبوات واحلاويرات الوسريطة )مبا

وصرفاا ذار ، ير7( الي حتتو  على بقايا بضائع خطررة مر  رهر  غر  الرهبرة بالقطارات الصارجيية
 ""EMPTY UNCLEANEDيررررتم هنظيفاررررا"  مل علرررى هررررذا النحررررو، مررررثال  بررراتراج عبررررارة "فارغررررة،

بعررررد االسررررم الرمسرررري  يو قبررررل ""RESIDUE LAST CONTAINED"بقايررررا حمتويررررات سررررابقة"  يو
 لنقل؛لاملستخدم 

 النفايات: يف حالة  فايرات البضرائع اخلطررة )غر  النفايرات املشرعة( الري يرتم  قلارا للرتخلص منارا )ج(
لنقرررل المرررة " فايرررات" لملعاجلتارررا مررر  يبرررل الرررتخلص منارررا، هسررربق االسرررم الرمسررري املسرررتخدم  يو
"WASTE" إذا اا   هذا الكلمة بزءا  م  االسم الرمسي يصال ؛ إال 

" لنقرل مباشررة المرة "سراخ ل: هسربق االسرم الرمسري املسرتخدم هترااملنقولة املرهفعة تربة حرار  املوات )ت(
"HOT،" املقدمررة للنقررل يف احلالررة السررائلة  يو االسررم الرمسرري املسررتخدم للمرراتة املنقولررةيبررخت  مل إذا

 هتجرررراوز يو هسرررراو يف احلالررررة اجلامرررردة بدربررررة حرررررارة  يو س،100ºهقررررل عرررر   ال بدربررررة حرررررارة
240ºيم تربة حرارة املاتة املنقولة مرهفعة )مرثال  باسرتخدام عبرارة "مصراور"  ،س"MOLTEN" 

 لنقل(.ل، اجزء م  االسم الرمسي ELEVATED TEMPERATURE"تربة حرارة مرهفعة"  يو
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 .(1)يف هناية هذا الفصل هي مثال ملستند  قل البضائع اخلطرة 1-4-5املبيةنة يف الشكل  االستمارة 
 ل إليه والتاريخل والمرس  المرس   5-4-1-3

التاري  الذ  حرر فير  يتضم   اما  ل إلي .ل واملرسَ يتضم  مستند  قل البضائع اخلطرة اسم وعنوام املرس   
 األول. إىل الناقلهسليماا  يو و ية من  مت إعداتها سخة إلكرت  يو  قل البضائع اخلطرةمستند 

 المعلومات المطلوبة في مستند نقل البضائع الخطرة 5-4-1-4
 وصف البضائع اخلطرة 5-4-1-4-1

 سلعة خطرة مقدمة للنقل: يو مستند  قل البضائع اخلطرة املعلومات التالية ع  ال ماتة يتضم  

 ؛"UN"األمم املتحدة مسبوقا  باحلرفخت  رقم )ي(
يف ذلرررك االسرررم  مبرررا ،2-1-3علرررى النحرررو املبرررخت يف ، احملررردت االسرررم الرمسررري املسرررتخدم يف النقرررل )ب(

 ؛(8-2-1-3التقي حمصورا  بخت قوسخت، حسبما ينطبق )ا ظر 
لرردال علرررى احلرررف ا يف ذلررك مبرررا الشرررعبة عنرردما هكرروم حمرردتة، يو اخلطررر الرئيسرري للبضررائع، رهبررة )ج(

 "Division""الشررعبة"  يو "Class"وجيرروز إتراج المررة "الرهبررة" . 1جمموعررة التوافررق يف حالررة الرهبررة 
 الشعبة الدالة على اخلطر الرئيسي؛ يو قبل يرقام الرهبة

ضرافية، اإلخطرار شرع  األ يو رهر  (يرقرام) رقرم يوشرعبة اخلطرر الرئيسري  يو يردرج بعرد اسرم رهبرة )ت(
عنررردما هكررروم هرررذا األخطرررار حمررردتة، وفقرررا  لبطاقرررة )يو بطاقرررات( وسرررم األخطرررار اإلضرررافية الررري 

 "Class"وجيرررروز إتراج المررررة "الرهبررررة" يشرررررتط اسررررتخداماا، وهوضررررع هررررذا األرقررررام بررررخت قوسررررخت. 
 ضايف؛اإل الشعبة الدالة على اخلطر يو قبل يرقام الرهبة "Division""الشعبة"  يو

" PG. وجيرررروز يم يسرررربقاا احلرفررررام "السررررلعة، إذا اا رررر  حمرررردتة يو التعبئررررة املعينررررة للمرررراتةجمموعررررة  )ه(
 .((II)جمموعة التعبئة " PG II)مثال: " (جمموعة التعبئة)

__________ 

 (UN/CEFACT)رارز هسرايل التجرارة واألعمرال التجاريرة اإللكرتو يرة مللالطالع على االستمارات املوحدة، ا ظر ييضا  التوصريات ذات الصرلة  (1) 
 United Nations))تليل األمم املتحدة لتصميم مستندات التجارة(  1وال سيما التوصية رقم ألوروبا/األمم املتحدة،  االقتصاتيةالتابع للجنة 

Lay-out for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, edition 81.3)املبرراتئ  - ، وتليررل األمررم املتحرردة لتصررميم مسررتندات التجررارة
اجلوا   املتعلقرة مبسرتندات النقرل الردويل للبضرائع اخلطررة ) 11رقم  املنقحة والتوصية (ECE/TRADE/270, edition 2002) التوبياية للتطبيق

(Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods)  ((ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  والتوصرية
 ,Lay-out Key for (standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168) رسرال املوحردةإل)تليرل هصرميم هوبيارات ا 22 رقرم

edition 1989) ويربرع ييضرا  إىل .UN/CEFACT"" -  توصريات هسرايل التجرارة لمروبز(ECE/TRADE/346, edition 2006)  عناصرر  تليرلو
 .(ECE/TRADE/362, edition 2005) (UNTDED)بيا ات التجارة 
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 هرهي  وصف البضائع اخلطرة 5-4-1-4-2
يعررالا ي  املوضررح بالرتهيرر   1-4-1-4-5وصررف البضررائع اخلطرررة املبررخت يف هكترر  العناصررر اخلمسررة ل 

يمثلرررة هرررنص عليررر  هرررذا الالئحرررة. وفيمرررا يلررري  مرررا غررر إضرررافة ي  عناصرررر معلومرررات  يو وم إتخرررالت، )ه(، )ي(، )ب(، )ج(، )ت(
 :لوصف بضاعة خطرة

UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I 
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

ضررع عناصررر معلومررات يخرررى هقتضررياا السررلطة املختصررة باإلضررافة إىل اشرررتاطات هررذا الالئحررة، قررد هو  حظة:مال
هكوم الزمة لوسائط  قل معينة )مثل  قطة الومي  يف حالة النقل البحرر (. وهوضرع املعلومرات اإلضرافية بعرد وصرف البضرائع  يو

 هقتضي . هسمح هذا الالئحة بغ  ذلك يو اخلطرة ما مل
  وصف البضائع اخلطرةمعلومات مكمِّلة لالسم الرمسي املستخدم يف 5-4-1-4-3

 يلي: مبا املستخدم يف وصف البضائع اخلطرة،للنقل، ستكمل االسم الرمسي يُ  
ستكمل األمساء الرمسية املسرتخدمة ه" واألوصاف النوعية األخرى: ي"  م لوصف األمساء التقنية ل )ي(

بأمسراء  ،اخلطررةيف قائمة البضائع  6يف العموت  318 يو 274يف النقل، احملدت هلا احلكم اخلاص 
 ؛8-2-1-3الكيميائية على النحو الوارت يف  يو جمموعاهتا التقنية

يررتم هنظيفاررا: وسرررائل االحتررواء الفارغرررة  مل العبرروات والصررااريج وحاويرررات السرروائ  الفارغررة الررري )ب(
 عربراتالوالصرااريج النقالرة واملرابرات الصرارجيية و  للسروائ  فياا العبوات واحلاويرات الوسريطة )مبا

وصرفاا ذار ، ير7( الي حتتو  على بقايا بضائع خطررة مر  رهر  غر  الرهبرة بالقطارات الصارجيية
 ""EMPTY UNCLEANEDيررررتم هنظيفاررررا"  مل علرررى هررررذا النحررررو، مررررثال  بررراتراج عبررررارة "فارغررررة،

بعررررد االسررررم الرمسرررري  يو قبررررل ""RESIDUE LAST CONTAINED"بقايررررا حمتويررررات سررررابقة"  يو
 لنقل؛لاملستخدم 

 النفايات: يف حالة  فايرات البضرائع اخلطررة )غر  النفايرات املشرعة( الري يرتم  قلارا للرتخلص منارا )ج(
لنقرررل المرررة " فايرررات" لملعاجلتارررا مررر  يبرررل الرررتخلص منارررا، هسررربق االسرررم الرمسررري املسرررتخدم  يو
"WASTE" إذا اا   هذا الكلمة بزءا  م  االسم الرمسي يصال ؛ إال 

" لنقرل مباشررة المرة "سراخ ل: هسربق االسرم الرمسري املسرتخدم هترااملنقولة املرهفعة تربة حرار  املوات )ت(
"HOT،" املقدمررة للنقررل يف احلالررة السررائلة  يو االسررم الرمسرري املسررتخدم للمرراتة املنقولررةيبررخت  مل إذا

 هتجرررراوز يو هسرررراو يف احلالررررة اجلامرررردة بدربررررة حرررررارة  يو س،100ºهقررررل عرررر   ال بدربررررة حرررررارة
240ºيم تربة حرارة املاتة املنقولة مرهفعة )مرثال  باسرتخدام عبرارة "مصراور"  ،س"MOLTEN" 

 لنقل(.ل، اجزء م  االسم الرمسي ELEVATED TEMPERATURE"تربة حرارة مرهفعة"  يو
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 المعلومات المطلوبة باإلضافة إلى وصف البضائع الخطرة 5-4-1-5
املعلومات التالية ااضافة إىل وصف البضرائع، وهردرج هرذا املعلومرات ُيضمة  مستند  قل البضائع اخلطرة  

 بعد الوصف.
 امية البضائع اخلطرة اإلمجالية 5-4-1-5-1

درج امية البضائع اخلطرة اإلمجاليرة الري يشرملاا الوصرف هيتم هنظيفاا،  مل العبوات الفارغة الي باستثناء 
مرر  يرقررام األمررم  خمتلفررارقمررا   يو خمتلفرراكررل بنررد مرر  بنوتهررا حيمررل امسررا  رمسيررا  ل( مررع وصررف ما يناسرر الكتلررة، حسررب يو )برراحلجم
ذار عررد عر  اميتاررا بكتلررة املتفجررر الصررافية. ويرري، 1حالررة البضرائع اخلطرررة املدربررة يف الرهبررة  ويف .خمتلفررةجمموعررة هعبئررة  يو املتحردة
 .)مثرل يسرطوا ة، صرندوق، إت(ارا و وعالطرروت  عردتذار ير اامر  كمية البضائع اخلطرة يف حالة  قلارا يف عبروات احتياطيرة.لهقدير 

قرد هسرتخدم و ((. 4Gلتكملرة وصرف  روع الطررت )مثرال: صرندوق واحرد ) إال الري حتردتها األمرم املتحردة ةهستخدم رموز التعبئر وال
 كلية للبضائع اخلطرة.لكمية الاقياس  ةحدبيام و لاملختصرات 

 وعارا،  مطلوبرا  ذارر عردت العبروات الداخليرة املوضروعة يف عبروة خاربيرة، واليف حالة عبروة جممعرة، لريس  :مالحظة
 سعتاا. وال
 الكميات احملدوتة 5-4-1-5-2

عنرردما هنقررل بضررائع خطرررة وفقررا   "LTD QTY" يو "limited quantity"درج عبررارة "اميررة حمرردوتة" هرر 
  .4-3 الفصل ويف يف قائمة البضائع اخلطرة)ي( 7ت يف العموت الستثناءات البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدوتة على النحو الوار 

 العبوات االحتياطية ويوعية الضغط االحتياطية 5-4-1-5-3
 "يوعيررررررررررررة ضررررررررررررغط احتياطيررررررررررررة" يو "SALVAGE PACKAGE"درج عبررررررررررررارة "عبرررررررررررروة احتياطيررررررررررررة" هرررررررررررر 

"SALVAGE PRESSUR RECEPTABLE" .يف حالة  قل البضائع اخلطرة يف عبوات احتياطية 
 املوات املثبةتة ع  طريق ضبط تربة احلرارة 5-4-1-5-4

( 6-2-1-3لنقررل )ا ظررر ييضررا  لبررزءا  مرر  االسررم الرمسرري  STABILIZED"تررة  "إذا اا رر  عبررارة "مرراتة مثبة  
 ذار تربررررررة حرررررررارة الضرررررربط وتربررررررة حرررررررارة الطرررررروارئ هررررررتربررررررة احلرررررررارة، بضرررررربط عنرررررردما يررررررتم حتقيررررررق اسررررررتقرار )ثبررررررات( املرررررراتة 

 ( يف مستند النقل على النحو التايل:1-3-5-1-7)ا ظر 
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 

 )درجة حرارة الضبط: ... درجة حرارة الطوارئ: ...(
 املوات الذاهية التفاعل واألااسيد الفوقية العضوية 5-4-1-5-5

( يف مستند  قل البضرائع اخلطررة 1-3-5-1-7ذار تربة حرارة الضبط وتربة حرارة الطوارئ )ا ظر ه 
واألااسرريد الفوقيررة العضرروية، الرري هقتضرري ضرربط تربررة احلرررارة يثنرراء النقررل، وذلررك علررى  1-4الشررعبة مرر  الذاهيررة التفاعررل  للمرروات

 النحو التايل:
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 

 رارة الطوارئ: ...()درجة حرارة الضبط: ... درجة ح
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 "EXPLOSIVE"عنرردما هسررمح السررلطة املختصررة باالسررتغناء عرر  وضررع بطاقررة اخلطررر اإلضررايف "متفجررر"  5-4-1-5-5-1
واألااسررريد الفوقيرررة العضررروية مررر   1-4بعررر  املررروات الذاهيرررة التفاعرررل مررر  الشرررعبة  ( علرررى عبررروة حمررردتة يف حالرررة1 رقرررم)النمررروذج 

 درج بيام بذلك.ي، 2-5 الشعبة
 يتعلرررق فيمررايف حالررة  قررل يااسرريد فوقيررة عضررروية ومرروات ذاهيررة التفاعررل بشررروط هقتضررري موافقررة خاصررة ) 5-4-1-5-5-2
ملرروات ا حالررة ويف ؛3-13-1-2-4و 1-13-1-2-4و 2-2-7-1-4و 5-2-3-5-2ألااسرريد الفوقيررة العضرروية ا ظررر با

بضرائع اخلطررة بيا را  برذلك، وهرفرق بر   سرخة (، يتضم  مستند  قرل ال2-2-7-1-4و 4-2-3-2-4-2الذاهية التفاعل ا ظر 
 التصنيف وشروط النقل لألااسيد الفوقية العضوية واملوات الذاهية التفاعل غ  املصنفة.اعتمات م  

 مرر  مرراتة ذاهيررة التفاعررل  يو (1-5-2-3-5-2 يف حالررة  قررل عينررة مرر  ياسرريد فرروقي عضررو  )ا ظررر 5-4-1-5-5-3
 تند  قل البضائع اخلطرة بيا ا  بذلك.يتضم  مس ،)ب((4-2-3-2-4-2)ا ظر 

 املوات املعدية 5-4-1-5-6
 هاهف . رقمل إلي  بالكامل مع اسم شخص مسؤول و مستند النقل عنوام املرسَ  يتضم  

 املوات املشعة 5-4-1-5-7
 بخت يت اا:، بالرتهي  املما ينطبق، حسب7م  موات الرهبة  شحنة مرَسلةدرج املعلومات التالية ع  ال ه 5-4-1-5-7-1

قائمرة برأاثر النويردات هقييردا  يف حالرة  يو مناسر  عرام وصرف يو رمرز ارل  ويردة مشرعة، يو اسم )ي(
 خماليط النويدات املشعة؛ 

 بيررررام بررررأم املرررراتة مشررررعة ذات شرررركل خرررراص يو ووصررررف لشرررركل املرررراتة الفيزيررررائي والكيميررررائي، )ب(
 قبل الوصف الكيميائي العام بدال  م  الشكل الكيميائي؛ منخفضة التشت . ويُ  يو

باتئررة رمررز مررع  (Bq)ويقصررى  شرراط للمحتويررات املشررعة يثنرراء النقررل معرردا  عنرر  بوحرردات البكريررل  )ج(
حالة املوات اال شطارية، جيوز  ويف (.1-2-2-1)ا ظر  (SI)مناسبة م  النظام الدويل للوحدات 

)يو اتلررة اررل  ويرردة ا شررطارية، يف حالررة  تلررة املرراتة اال شررطاريةابرردال  مرر  النشرراط،   يم هسررتخدم،
 مضاعفاه  املناسبة؛  يو بالغرام ) ( املخاليط، حسبما ينطبق(

 ؛I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOWوفئة الطرت، ي   )ت(
 فقط(؛  III-YELLOWو II-YELLOWومؤشر النقل )للفئتخت  )ه(
 ويف حالة املوات اال شطارية: )و(

)ي( إىل )و(، الربروع إىل 5-3-2-7-2املشحو ة مبوب  يحد االسرتثناءات الروارتة يف  '1'
 هلك الفقرة؛

 ، الكتلة اإلمجالية للنويدات اال شطارية؛)ه()ج( إىل 5-3-2-7-2املشحو ة مبوب   '2'

 )ي( إىل )ج(2-11-4-6احملتررررررررررواة يف طرررررررررررت يسررررررررررتويف يحررررررررررد األحكررررررررررام الرررررررررروارتة يف  '3'
 إىل هلك الفقرة؛ ، الربوع3-11-4-6 يو
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 المعلومات المطلوبة باإلضافة إلى وصف البضائع الخطرة 5-4-1-5
املعلومات التالية ااضافة إىل وصف البضرائع، وهردرج هرذا املعلومرات ُيضمة  مستند  قل البضائع اخلطرة  

 بعد الوصف.
 امية البضائع اخلطرة اإلمجالية 5-4-1-5-1

درج امية البضائع اخلطرة اإلمجاليرة الري يشرملاا الوصرف هيتم هنظيفاا،  مل العبوات الفارغة الي باستثناء 
مرر  يرقررام األمررم  خمتلفررارقمررا   يو خمتلفرراكررل بنررد مرر  بنوتهررا حيمررل امسررا  رمسيررا  ل( مررع وصررف ما يناسرر الكتلررة، حسررب يو )برراحلجم
ذار عررد عر  اميتاررا بكتلررة املتفجررر الصررافية. ويرري، 1حالررة البضرائع اخلطرررة املدربررة يف الرهبررة  ويف .خمتلفررةجمموعررة هعبئررة  يو املتحردة
 .)مثرل يسرطوا ة، صرندوق، إت(ارا و وعالطرروت  عردتذار ير اامر  كمية البضائع اخلطرة يف حالة  قلارا يف عبروات احتياطيرة.لهقدير 

قرد هسرتخدم و ((. 4Gلتكملرة وصرف  روع الطررت )مثرال: صرندوق واحرد ) إال الري حتردتها األمرم املتحردة ةهستخدم رموز التعبئر وال
 كلية للبضائع اخلطرة.لكمية الاقياس  ةحدبيام و لاملختصرات 

 وعارا،  مطلوبرا  ذارر عردت العبروات الداخليرة املوضروعة يف عبروة خاربيرة، واليف حالة عبروة جممعرة، لريس  :مالحظة
 سعتاا. وال
 الكميات احملدوتة 5-4-1-5-2

عنرردما هنقررل بضررائع خطرررة وفقررا   "LTD QTY" يو "limited quantity"درج عبررارة "اميررة حمرردوتة" هرر 
  .4-3 الفصل ويف يف قائمة البضائع اخلطرة)ي( 7ت يف العموت الستثناءات البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدوتة على النحو الوار 

 العبوات االحتياطية ويوعية الضغط االحتياطية 5-4-1-5-3
 "يوعيررررررررررررة ضررررررررررررغط احتياطيررررررررررررة" يو "SALVAGE PACKAGE"درج عبررررررررررررارة "عبرررررررررررروة احتياطيررررررررررررة" هرررررررررررر 

"SALVAGE PRESSUR RECEPTABLE" .يف حالة  قل البضائع اخلطرة يف عبوات احتياطية 
 املوات املثبةتة ع  طريق ضبط تربة احلرارة 5-4-1-5-4

( 6-2-1-3لنقررل )ا ظررر ييضررا  لبررزءا  مرر  االسررم الرمسرري  STABILIZED"تررة  "إذا اا رر  عبررارة "مرراتة مثبة  
 ذار تربررررررة حرررررررارة الضرررررربط وتربررررررة حرررررررارة الطرررررروارئ هررررررتربررررررة احلرررررررارة، بضرررررربط عنرررررردما يررررررتم حتقيررررررق اسررررررتقرار )ثبررررررات( املرررررراتة 

 ( يف مستند النقل على النحو التايل:1-3-5-1-7)ا ظر 
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 

 )درجة حرارة الضبط: ... درجة حرارة الطوارئ: ...(
 املوات الذاهية التفاعل واألااسيد الفوقية العضوية 5-4-1-5-5

( يف مستند  قل البضرائع اخلطررة 1-3-5-1-7ذار تربة حرارة الضبط وتربة حرارة الطوارئ )ا ظر ه 
واألااسرريد الفوقيررة العضرروية، الرري هقتضرري ضرربط تربررة احلرررارة يثنرراء النقررل، وذلررك علررى  1-4الشررعبة مرر  الذاهيررة التفاعررل  للمرروات

 النحو التايل:
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 

 رارة الطوارئ: ...()درجة حرارة الضبط: ... درجة ح
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 "EXPLOSIVE"عنرردما هسررمح السررلطة املختصررة باالسررتغناء عرر  وضررع بطاقررة اخلطررر اإلضررايف "متفجررر"  5-4-1-5-5-1
واألااسررريد الفوقيرررة العضررروية مررر   1-4بعررر  املررروات الذاهيرررة التفاعرررل مررر  الشرررعبة  ( علرررى عبررروة حمررردتة يف حالرررة1 رقرررم)النمررروذج 

 درج بيام بذلك.ي، 2-5 الشعبة
 يتعلرررق فيمررايف حالررة  قررل يااسرريد فوقيررة عضررروية ومرروات ذاهيررة التفاعررل بشررروط هقتضررري موافقررة خاصررة ) 5-4-1-5-5-2
ملرروات ا حالررة ويف ؛3-13-1-2-4و 1-13-1-2-4و 2-2-7-1-4و 5-2-3-5-2ألااسرريد الفوقيررة العضرروية ا ظررر با

بضرائع اخلطررة بيا را  برذلك، وهرفرق بر   سرخة (، يتضم  مستند  قرل ال2-2-7-1-4و 4-2-3-2-4-2الذاهية التفاعل ا ظر 
 التصنيف وشروط النقل لألااسيد الفوقية العضوية واملوات الذاهية التفاعل غ  املصنفة.اعتمات م  

 مرر  مرراتة ذاهيررة التفاعررل  يو (1-5-2-3-5-2 يف حالررة  قررل عينررة مرر  ياسرريد فرروقي عضررو  )ا ظررر 5-4-1-5-5-3
 تند  قل البضائع اخلطرة بيا ا  بذلك.يتضم  مس ،)ب((4-2-3-2-4-2)ا ظر 

 املوات املعدية 5-4-1-5-6
 هاهف . رقمل إلي  بالكامل مع اسم شخص مسؤول و مستند النقل عنوام املرسَ  يتضم  

 املوات املشعة 5-4-1-5-7
 بخت يت اا:، بالرتهي  املما ينطبق، حسب7م  موات الرهبة  شحنة مرَسلةدرج املعلومات التالية ع  ال ه 5-4-1-5-7-1

قائمرة برأاثر النويردات هقييردا  يف حالرة  يو مناسر  عرام وصرف يو رمرز ارل  ويردة مشرعة، يو اسم )ي(
 خماليط النويدات املشعة؛ 

 بيررررام بررررأم املرررراتة مشررررعة ذات شرررركل خرررراص يو ووصررررف لشرررركل املرررراتة الفيزيررررائي والكيميررررائي، )ب(
 قبل الوصف الكيميائي العام بدال  م  الشكل الكيميائي؛ منخفضة التشت . ويُ  يو

باتئررة رمررز مررع  (Bq)ويقصررى  شرراط للمحتويررات املشررعة يثنرراء النقررل معرردا  عنرر  بوحرردات البكريررل  )ج(
حالة املوات اال شطارية، جيوز  ويف (.1-2-2-1)ا ظر  (SI)مناسبة م  النظام الدويل للوحدات 

)يو اتلررة اررل  ويرردة ا شررطارية، يف حالررة  تلررة املرراتة اال شررطاريةابرردال  مرر  النشرراط،   يم هسررتخدم،
 مضاعفاه  املناسبة؛  يو بالغرام ) ( املخاليط، حسبما ينطبق(

 ؛I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOWوفئة الطرت، ي   )ت(
 فقط(؛  III-YELLOWو II-YELLOWومؤشر النقل )للفئتخت  )ه(
 ويف حالة املوات اال شطارية: )و(

)ي( إىل )و(، الربروع إىل 5-3-2-7-2املشحو ة مبوب  يحد االسرتثناءات الروارتة يف  '1'
 هلك الفقرة؛

 ، الكتلة اإلمجالية للنويدات اال شطارية؛)ه()ج( إىل 5-3-2-7-2املشحو ة مبوب   '2'

 )ي( إىل )ج(2-11-4-6احملتررررررررررواة يف طرررررررررررت يسررررررررررتويف يحررررررررررد األحكررررررررررام الرررررررررروارتة يف  '3'
 إىل هلك الفقرة؛ ، الربوع3-11-4-6 يو
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 مؤشر يمام احلربية حيثما ينطبق. '4'

صررررراترة عررررر  السرررررلطة املختصرررررة )بشرررررأم املررررروات املشرررررعة  اعتمررررراتوالعالمرررررة املميرررررزة لكرررررل شرررررااتة  )ز(
املرررررروات اال شررررررطارية املسررررررتثناة  يو املرررررروات املشررررررعة املنخفضررررررة التشررررررت ، يو اخلرررررراص، الشرررررركل ذات

الرري هنطبررق الشررح (  يو هصررميم العبرروة، يو الرتهيبررات اخلاصررة، يو ،)و(5-3-2-7-2 مبوبرر 
 ؛ الشحنة املرسلةعلى 

هعطررى املعلومررات الرروارتة يف  الرري حتتررو  علررى ياثررر مرر  طرررت واحررد، الشررحنات املرسررلةويف حالررة  )ح(
 ال طرت على حدة.خبصوص  )ي( إىل )ز( 1-7-5-1-4-5 ويف )ي( إىل )ج(5-4-1-4-1

حاويرات شرح  يعطرى بيرام هفصريلي عر  حمتويرات   يو حالة الطرروت املرسرلة يف عبروات شراملة ويف
بيرام عر  يعطى عند االقتضاء و  ؛وسيلة النقل يو حاوية الشح  يو ال طرت تاخل العبوة الشاملة

. وإذا اقتضرررى األمررر إزاحرررة عبررروات مررر  العبررروة وسررريلة  قرررل يو حاويرررة شررح  يو اررل عبررروة شررراملة
 مستندات  قل مناسبة؛ قدمهم  حاوية الشح  يف حمطة هفريغ وسطية،  يو الشاملة

إذا اقتضرررى  "EXCLUSIVE USE SHIPMENT"وبيررام الشرررح  مبوبررر  "اسرررتخدام حصررر "  )ط(
 على هذا النحو؛ إرسال شحنة األمر 

يف حالرررة املررروات املنخفضرررة النشررراط " A2"معررردا  عنررر  مبضررراعفات  للشرررحنة املرسرررلةوالنشررراط الكلررري  ) (
حالررة املرروات املشررعة  ويف .SCO-IIو SCO-Iثررة السررطح ، واألبسررام امللو LSA-IIIو LSA-IIالنرروعي 

 " هو الصفر.A2" غ  حمدوتة خبصوصاا، يكوم مضاعف "A2"الي هكوم قيمة 
يستلزم األمر يم يتخذها الناقل. ويكت  املسرتند باللغرات  قديتضم  مستند النقل بيا ا  باإلبراءات الي  5-4-1-5-7-2

 :على األقل يتضم  املستند النقاط التاليةو السلطات املعنية ضرورية،  يو الي قد يراها الناقل
 الشراملة اتالعبرو  يو لطرروتاو قرل ومناولرة وهفريرغ وهنضريد حتميرل قتضاة بشرأم اإلضافية املتداب  ال )ي(

 بطريقرة آمنرةاحلررارة  بديرده لردفبالتنضريد، يف ذلك ي  يحكرام خاصرة  مبا الشح ، اتحاوي يو
 ؛غ  ضرورية هذا االشرتاطاتبيام بأم  يو (،2-3-8-1-7)ا ظر 

 ؛املقرر املساربشأم  ضرورية، وي  هوبياات الناقلة يو النقل طريقةالقيوت املفروضة على  )ب(
 .مع مراعاة طبيعة الشحنة املرسلةهرهيبات الطوارئ املناسبة  )ج(

 الشررررح  مرررر  السررررلطة املختصررررة، يو ميمللتصرررر يف مجيررررع حرررراالت النقررررل الرررردويل لطررررروت هقتضرررري اعتمرررراتا   5-4-1-5-7-3
 األمررم املتحرردة واالسررم الرمسرري للنقررل، املقتضرراة رقررمهكرروم بيا ررات  وهنطبررق علياررا ي ررواع اعتمررات خمتلفررة يف البلرردام املعنيررة املختلفررة،

 ، مطابقة لبيا ات شااتة بلد منشأ التصميم. 1-4-1-4-5 يف
غر  شرااتات السرلطة املختصرة الري هنطبرق عليارا، مصرحوبة ب املرسرلةهكوم الشحنة يم يلزم بالضرورة  ال 5-4-1-5-7-4

 للناقل )للناقلخت( قبل التحميل والتفريغ. تهذا الشااتايكوم مستعدا  إلرسال  يم املرسل
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  قل املوات اجلامدة يف حاويات السوائ  5-4-1-5-8
 حاويررررررررات الشررررررررح ، هظاررررررررر العبررررررررارة التاليررررررررة يف مسررررررررتند النقررررررررل  غرررررررر يف حالررررررررة حاويررررررررات السرررررررروائ   

 (:6-4-8-6)ا ظر 
"Bulk container BK(x)(2) approved by the competent authority of …" 

 هفتيش تور   قل احلاويات الوسيطة للسوائ  والصااريج النقالة بعد هاري  ا تااء آخر اختبار يو 5-4-1-5-9
)ب( 6-15-3-7-6 )ب( يو6-19-2-7-6 )ب( يو2-2-1-4هرو وارت يف  ملرايف حالة النقل وفقا   

)ب(" 2-2-1-4هرررررو وارت يف  يلررررري: "النقرررررل وفقرررررا  ملرررررا )ب(، يررررردرج بيرررررام لرررررذا الشرررررأم يف مسرررررتند النقرررررل امرررررا6-14-4-7-6 يو
هررو  "النقررل وفقررا  ملررا و)ب(" ي6-15-3-7-6هررو وارت يف  "النقررل وفقررا  ملررا )ب(" يو6-19-2-7-6هررو وارت يف  وفقررا  ملررا "النقررل يو

 )ب(" حسبما ينطبق.6-14-4-7-6وارت يف 
 هصنيف األلعاب النارية رقم 5-4-1-5-10

، جير  يم 0337و 0336و 0335و 0334و 0333عند  قل يلعاب  ارية م  يرقرام األمرم املتحردة  
 هصنيف صاتر ع  السلطة املختصة. رقميتضم  مستند  قل البضائع اخلطرة 

ويعررد عنرر  بالعالمررة املميررزة للمرابررات ذات التصررنيف مرر  تولررة السررلطة املختصررة،  رقررمف يم يتررأل وجيرر  
 مسلسل فريد. وم  األمثلة على يرقام التصنيف: رقم، و عالمة حتديد  وع السلطة املختصة، و املرور الدويل ظام احملراات يف 

 GB/HSE123456 
 D/BAM1234 
 USA EX20091234.  

 (2-0-0-2حيثما هتاح بيا ات بديدة )ا ظر تصنيف ال 5-4-1-5-11
، يرردرج بيررام لررذا الشررأم يف مسررتند النقررل، علررى النحررو التررايل: 2-0-0-2يف حالررة النقررل وفقررا  للفقرررة  

 ".2-0-0-2للفقرة "مصنف وفقا  
 3530و 3529و 3528 قل يرقام األمم املتحدة  5-4-1-5-12

، جيررر  يم يتضرررم  مسرررتند النقرررل البيرررام 3530و 3529و 3528يف حالرررة  قرررل يرقرررام األمرررم املتحررردة  
 ".363اإلضايف التايل: "النقل وفقا  للحكم اخلاص 

 إصدار الشهادات 5-4-1-6
مقبولررة للنقررل وبررأم البضررائع  الشررحنة املرسررلةإعال ررا  بررأم  يو يتضررم  مسررتند  قررل البضررائع اخلطرررة شررااتة 5-4-1-6-1

، وبأهنا ئالرة مناسربة للنقرل وفقرا  لالئحرة املنطبقرة. وفيمرا يلري  رص الوسم معبأة بشكل مناس  وقد وضع  علياا العالمة وبطاقة
 هذا الشااتة:

__________ 

 " حس  االقتضاء.2" يو "1بالرقم " Xهستبدل  (2) 
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 مؤشر يمام احلربية حيثما ينطبق. '4'

صررررراترة عررررر  السرررررلطة املختصرررررة )بشرررررأم املررررروات املشرررررعة  اعتمررررراتوالعالمرررررة املميرررررزة لكرررررل شرررررااتة  )ز(
املرررررروات اال شررررررطارية املسررررررتثناة  يو املرررررروات املشررررررعة املنخفضررررررة التشررررررت ، يو اخلرررررراص، الشرررررركل ذات

الرري هنطبررق الشررح (  يو هصررميم العبرروة، يو الرتهيبررات اخلاصررة، يو ،)و(5-3-2-7-2 مبوبرر 
 ؛ الشحنة املرسلةعلى 

هعطررى املعلومررات الرروارتة يف  الرري حتتررو  علررى ياثررر مرر  طرررت واحررد، الشررحنات املرسررلةويف حالررة  )ح(
 ال طرت على حدة.خبصوص  )ي( إىل )ز( 1-7-5-1-4-5 ويف )ي( إىل )ج(5-4-1-4-1

حاويرات شرح  يعطرى بيرام هفصريلي عر  حمتويرات   يو حالة الطرروت املرسرلة يف عبروات شراملة ويف
بيرام عر  يعطى عند االقتضاء و  ؛وسيلة النقل يو حاوية الشح  يو ال طرت تاخل العبوة الشاملة

. وإذا اقتضرررى األمررر إزاحرررة عبررروات مررر  العبررروة وسررريلة  قرررل يو حاويرررة شررح  يو اررل عبررروة شررراملة
 مستندات  قل مناسبة؛ قدمهم  حاوية الشح  يف حمطة هفريغ وسطية،  يو الشاملة

إذا اقتضرررى  "EXCLUSIVE USE SHIPMENT"وبيررام الشرررح  مبوبررر  "اسرررتخدام حصررر "  )ط(
 على هذا النحو؛ إرسال شحنة األمر 

يف حالرررة املررروات املنخفضرررة النشررراط " A2"معررردا  عنررر  مبضررراعفات  للشرررحنة املرسرررلةوالنشررراط الكلررري  ) (
حالررة املرروات املشررعة  ويف .SCO-IIو SCO-Iثررة السررطح ، واألبسررام امللو LSA-IIIو LSA-IIالنرروعي 

 " هو الصفر.A2" غ  حمدوتة خبصوصاا، يكوم مضاعف "A2"الي هكوم قيمة 
يستلزم األمر يم يتخذها الناقل. ويكت  املسرتند باللغرات  قديتضم  مستند النقل بيا ا  باإلبراءات الي  5-4-1-5-7-2

 :على األقل يتضم  املستند النقاط التاليةو السلطات املعنية ضرورية،  يو الي قد يراها الناقل
 الشراملة اتالعبرو  يو لطرروتاو قرل ومناولرة وهفريرغ وهنضريد حتميرل قتضاة بشرأم اإلضافية املتداب  ال )ي(

 بطريقرة آمنرةاحلررارة  بديرده لردفبالتنضريد، يف ذلك ي  يحكرام خاصرة  مبا الشح ، اتحاوي يو
 ؛غ  ضرورية هذا االشرتاطاتبيام بأم  يو (،2-3-8-1-7)ا ظر 

 ؛املقرر املساربشأم  ضرورية، وي  هوبياات الناقلة يو النقل طريقةالقيوت املفروضة على  )ب(
 .مع مراعاة طبيعة الشحنة املرسلةهرهيبات الطوارئ املناسبة  )ج(

 الشررررح  مرررر  السررررلطة املختصررررة، يو ميمللتصرررر يف مجيررررع حرررراالت النقررررل الرررردويل لطررررروت هقتضرررري اعتمرررراتا   5-4-1-5-7-3
 األمررم املتحرردة واالسررم الرمسرري للنقررل، املقتضرراة رقررمهكرروم بيا ررات  وهنطبررق علياررا ي ررواع اعتمررات خمتلفررة يف البلرردام املعنيررة املختلفررة،

 ، مطابقة لبيا ات شااتة بلد منشأ التصميم. 1-4-1-4-5 يف
غر  شرااتات السرلطة املختصرة الري هنطبرق عليارا، مصرحوبة ب املرسرلةهكوم الشحنة يم يلزم بالضرورة  ال 5-4-1-5-7-4

 للناقل )للناقلخت( قبل التحميل والتفريغ. تهذا الشااتايكوم مستعدا  إلرسال  يم املرسل
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  قل املوات اجلامدة يف حاويات السوائ  5-4-1-5-8
 حاويررررررررات الشررررررررح ، هظاررررررررر العبررررررررارة التاليررررررررة يف مسررررررررتند النقررررررررل  غرررررررر يف حالررررررررة حاويررررررررات السرررررررروائ   

 (:6-4-8-6)ا ظر 
"Bulk container BK(x)(2) approved by the competent authority of …" 

 هفتيش تور   قل احلاويات الوسيطة للسوائ  والصااريج النقالة بعد هاري  ا تااء آخر اختبار يو 5-4-1-5-9
)ب( 6-15-3-7-6 )ب( يو6-19-2-7-6 )ب( يو2-2-1-4هرو وارت يف  ملرايف حالة النقل وفقا   

)ب(" 2-2-1-4هرررررو وارت يف  يلررررري: "النقرررررل وفقرررررا  ملرررررا )ب(، يررررردرج بيرررررام لرررررذا الشرررررأم يف مسرررررتند النقرررررل امرررررا6-14-4-7-6 يو
هررو  "النقررل وفقررا  ملررا و)ب(" ي6-15-3-7-6هررو وارت يف  "النقررل وفقررا  ملررا )ب(" يو6-19-2-7-6هررو وارت يف  وفقررا  ملررا "النقررل يو

 )ب(" حسبما ينطبق.6-14-4-7-6وارت يف 
 هصنيف األلعاب النارية رقم 5-4-1-5-10

، جير  يم 0337و 0336و 0335و 0334و 0333عند  قل يلعاب  ارية م  يرقرام األمرم املتحردة  
 هصنيف صاتر ع  السلطة املختصة. رقميتضم  مستند  قل البضائع اخلطرة 

ويعررد عنرر  بالعالمررة املميررزة للمرابررات ذات التصررنيف مرر  تولررة السررلطة املختصررة،  رقررمف يم يتررأل وجيرر  
 مسلسل فريد. وم  األمثلة على يرقام التصنيف: رقم، و عالمة حتديد  وع السلطة املختصة، و املرور الدويل ظام احملراات يف 

 GB/HSE123456 
 D/BAM1234 
 USA EX20091234.  

 (2-0-0-2حيثما هتاح بيا ات بديدة )ا ظر تصنيف ال 5-4-1-5-11
، يرردرج بيررام لررذا الشررأم يف مسررتند النقررل، علررى النحررو التررايل: 2-0-0-2يف حالررة النقررل وفقررا  للفقرررة  

 ".2-0-0-2للفقرة "مصنف وفقا  
 3530و 3529و 3528 قل يرقام األمم املتحدة  5-4-1-5-12

، جيررر  يم يتضرررم  مسرررتند النقرررل البيرررام 3530و 3529و 3528يف حالرررة  قرررل يرقرررام األمرررم املتحررردة  
 ".363اإلضايف التايل: "النقل وفقا  للحكم اخلاص 

 إصدار الشهادات 5-4-1-6
مقبولررة للنقررل وبررأم البضررائع  الشررحنة املرسررلةإعال ررا  بررأم  يو يتضررم  مسررتند  قررل البضررائع اخلطرررة شررااتة 5-4-1-6-1

، وبأهنا ئالرة مناسربة للنقرل وفقرا  لالئحرة املنطبقرة. وفيمرا يلري  رص الوسم معبأة بشكل مناس  وقد وضع  علياا العالمة وبطاقة
 هذا الشااتة:

__________ 

 " حس  االقتضاء.2" يو "1بالرقم " Xهستبدل  (2) 
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وصرفا  هامرا  وتقيقرا   (3)قرد وصرف  يعرالا الشرحنة املرسرلة"يقرة مبوبر  هرذا يم حمتويرات هرذا   
لنقل، ويهنا مصرنفة ومعبرأة وحتمرل العالمرات وبطاقرات الوسرم/اللوحات، ويهنرا لملستخدم باالسم الرمسي ا

 طبقة".نيف حالة سليمة م  مجيع النواحي ومناسبة للنقل وفقا  للوائح الدولية واحلكومية الوطنية امل
واللررروائح ويوقرررع املرسرررل علرررى الشرررااتة ويؤرخارررا. وهقبرررل التوقيعرررات بالفرررااس يف حالرررة اعررررتاف القررروا خت  

 .ا  السارية بصحة التوقيع بالفااس قا و ي
( EDPهقنيات اإلرسال باملعاجلرة اإللكرتو يرة للبيا رات )بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  5-4-1-6-2

 (صاشرخاأل) اء الشرخصمسريحيرل حمرل التواقيرع  جيروز يم اما  هكوم التواقيع إلكرتو ية جيوز يم ،(EDIوهباتل البيا ات اإللكرتوين )
 .(ئروف اب ة) بالتوقيعرخص هلم امل
( EDPهقنيات اإلرسال باملعاجلرة اإللكرتو يرة للبيا رات )بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  5-4-1-6-3

لنقرل البضرائع اخلطررة، يكفرل الناقرل  ورقيرا   ، مث يحيل  البضائع اخلطررة إىل  اقرل يتطلةر  مسرتندا  (EDIوهباتل البيا ات اإللكرتوين )
(، ويظاررر اسررم املوقِّررع برراحلروف )اسررُتل م األصررل إلكرتو يررا  " Original received electronicallyيم يتضررم  املسررتند الررورقي إشررارة "

 الكب ة.
 شهادة تعبئة الحاويات/المركبات 5-4-2
م عر  عمليرة و املسرؤولقردم لنقلارا عر  طريرق البحرر، ي مرابة يو (4)يف حالة هعبئة البضائع اخلطرة يف حاوية 5-4-2-1

)يرقررام( متييررز احلاوية/املرابررة، ويشررادوم فياررا بررأم العمليررة مترر  وفررق  رقررمالتعبئررة "شررااتة بشررأم هعبئررة احلاوية/املرابررة" حيرردتوم فياررا 
 :الشروط التالية

  ظيفة وبافة وهبدو مناسبة حلمل البضائع؛ اا   احلاوية/املرابة   )ي(
 ؛ عزل املنطبقةومل هوضع معا  يف حاوية/مرابة واحدة ي  طروت هستلزم اشرتاطات ال )ب(
حتميررل الطررروت  وي رر  مت يهنررا سررليمة مرر  العطرر  مرر  مجيررع الطررروت مرر  اخلررارج للتأاررد  وفحصرر )ج(

 السليمة فقط؛
 واسرررطةبأسرررالي  هرررأمخت وافيرررة هتناسررر  مرررع ثُربِّتررر   امرررا  مجيرررع البضرررائع بطريقرررة سرررليمة،  ومحلررر )ت(

 النقل املزمع استخداماا يف الرحلة، حيثما اقتضى األمر ذلك؛  (وسائط)
 البضائع احملمةلة يف شكل سائ  تاخل احلاوية/املرابة هوزيعا  متساويا ؛ وزع و  )ه(
 املدربرررررررة يف البضرررررررائع  غررررررر ، 1بضرررررررائع الرهبرررررررة  يف حالرررررررة الشرررررررحنات املرسرررررررلة املشرررررررتملة علرررررررىو  )و(

وفقررا   التشررغيل مرر  حيررغ البنيررةلشررروط مسررتوفية ابررة املسررتخدمة احلاوية/املر  ، هكرروم4-1الشررعبة 
 ؛ 1-2-3-1-7 لفقرةحكام األ

__________ 

 .يت اا يو (3) 
اسرتخداماا علرى  رو متكررر. وهصرمم بشركل خراص لتيسر  يرغ هالئرم بزء ثاب  م  معردات النقرل، وبالترايل هكروم متينرة ئ باحلاويةيقصد  (4) 

هزويردها  بفضرل(  قل بدوم إعاتة حتميل وسيطة. اما هصمم ئيغ ميكر  هأمينارا و/يو مناولتارا بسراولة طرائق)يو عدة  بطريقة قل البضائع 
يشرررمل  ، بصررريغتاا املعدلرررة. وال1972، (CSC)ات بوسرررائل مسررراعدة هلرررذا األغررررا . وهررري معتمررردة وفقرررا  لالهفاقيرررة الدوليرررة لسرررالمة احلاويررر

 حاوية منقولة على هيكل معدين. ةمصطلح "احلاوية" املرابة يو العبوة. ولكن  يشمل يي
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اخلاربيرة الالزمررة علررى احلاويات/املرابررات اإلعررالم العالمررات وبطاقررات الوسرم ولوحررات   ووضرع )ز(
 ؛ما ينطبقوالعبوات حسب

يف حالررة  6-3-5-5 لحاوية/املرابررة عالمررة وفقررا  ألحكرراماخلرراربي لسررطح الووضررع  علررى  )ح(
التكييرررف )مثرررل اجلليرررد  يو املررروات الررري هشررركل خطرررر االختنررراق عنرررد اسرررتخداماا ألغررررا  التديرررد

 (،1977األمررم املتحرردة  رقررمالنرتوبررخت، سررائل مرردِّت ) يو (،1845األمررم املتحرردة  رقررماجلرراف )
  ؛((1951األمم املتحدة  رقماألرغوم، سائل مدِّت ) يو

شرحنة مرسرلة بشرأم ارل  ،1-1-4-5ضرائع اخلطررة علرى النحرو املبرخت يف واستلم مستند  قل الب )ط(
 يف احلاوية/املرابة.احملمَّلة طرة اخلبضائع ال م 

 ال يشرتط هقدمي شااتة هعبئة احلاويات/املرابات يف حالة الصااريج. حظة:مال 
اخلطرررررة وشررررااتة هعبئررررة حررررد املعلومررررات املطلوبررررة يف مسررررتند  قررررل البضررررائع ايف مسررررتند و  هرررردمجميكرررر  يم  5-4-2-2

حرررد، اتجمررر  املعلومرررات يف مسرررتند و يإحررردى الررروثيقتخت بررراألخرى. وإذا  إرفررراقحالرررة عررردم تجمارررا، ميكررر   ويف احلاويات/املرابرررات.
ا : "هذا إقررار برأم هعبئرة البضرائع يف احلاوية/املرابرة قرد متر  وفقرا  لألحكرام املنطبقرة". ويرؤرخ هرذاالتايلإقرارا  موقعا   املستند يتضم  
هقبررل التوقيعررات بالفررااس حيثمررا هعرررتف القرروا خت واللرروائح املنطبقررة و .  وقعررذ  حترردت يف املسررتند هويررة الشررخص الرر امررا  اإلقرررار،

 بصحة التوقيع بالفااس قا و يا . 
هقنيرررات اإلرسرررال باملعاجلرررة اإللكرتو يرررة بواسرررطة إذا قُررردم  شرررااتة هعبئرررة احلاويات/املرابرررات إىل الناقرررل  5-4-2-3

جيرررروز يم حيررررل حمررررل التوقيررررع  يو ، جيرررروز يم هكرررروم التواقيررررع هواقيررررع إلكرتو يررررة(EDI( وهبرررراتل البيا ررررات اإللكرررررتوين )EDP ررررات )للبيا
 ( اسم )يمساء( األشخاص املرخص هلم بالتوقيع )ئروف اب ة(.التواقيع)
باملعاجلرررة اإللكرتو يرررة  هقنيرررات اإلرسرررالبواسرررطة إذا قُررردم  شرررااتة هعبئرررة احلاويات/املرابرررات إىل الناقرررل  5-4-2-4

، مث يحيلررر  البضرررائع اخلطررررة إىل  اقرررل يتطلةررر  مسرررتندا  ورقيرررا  لنقرررل البضرررائع (EDI( وهبررراتل البيا رررات اإللكررررتوين )EDPللبيا رررات )
ر اسرم )اسُتل م األصرل إلكرتو يرا (، ويظار"Original received electronicallyاخلطرة، يكفل الناقل يم يتضم  املستند الورقي إشارة "

 املوقِّع باحلروف الكب ة.
 المعلومات المتعلقة بمواجهة الطوارئ 5-4-3

الي هقتضي هذا الالئحة هقدمي مستند  قل البضائع اخلطرة بشأهنا، هقدم فورا   الشحنات املرسلةيف حالة  
بضائع خطررة منقولرة. ي هنزل بال والعوار حلواتث ملواباة ااملعلومات املناسبة يف مجيع األوقات الستخداماا يف حاالت الطوارئ 

. عرار  يو وهكوم املعلومات متاحة بعيدا  ع  الطروت الي حتتو  على البضائع اخلطرة لتيس  الوصول إلياا يف حالة وقوع حراتث
 يلي: ما االمتثال هلذا التعليماتوهشمل يسالي  

 إتراج البنوت املناسبة يف مستند النقل؛  )ي(
 مستند مستقل على شكل صحيفة ع  بيا ات األمام؛ يو هوف   )ب(
يو هوف  مستند مستقل يستخدم مع مستند النقل مثل وثيقة منظمة الط ام املدين الدويل املعنو رة  )ج(

وثيقرري املنظمررة  يو الطررائرات املنطويررة علررى بضررائع خطرررة"يحررداث "هوبياررات للتصررد  لطرروارئ 
ف  الناقلرررة لبضرررائع خطررررة"، و"تليرررل اإلسرررعافات الطبيرررة البحريرررة الدوليرررة "إبرررراءات الطررروارئ للسررر

 األولية يف حاالت احلواتث املنطوية على بضائع خطرة".
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وصرفا  هامرا  وتقيقرا   (3)قرد وصرف  يعرالا الشرحنة املرسرلة"يقرة مبوبر  هرذا يم حمتويرات هرذا   
لنقل، ويهنا مصرنفة ومعبرأة وحتمرل العالمرات وبطاقرات الوسرم/اللوحات، ويهنرا لملستخدم باالسم الرمسي ا

 طبقة".نيف حالة سليمة م  مجيع النواحي ومناسبة للنقل وفقا  للوائح الدولية واحلكومية الوطنية امل
واللررروائح ويوقرررع املرسرررل علرررى الشرررااتة ويؤرخارررا. وهقبرررل التوقيعرررات بالفرررااس يف حالرررة اعررررتاف القررروا خت  

 .ا  السارية بصحة التوقيع بالفااس قا و ي
( EDPهقنيات اإلرسال باملعاجلرة اإللكرتو يرة للبيا رات )بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  5-4-1-6-2

 (صاشرخاأل) اء الشرخصمسريحيرل حمرل التواقيرع  جيروز يم اما  هكوم التواقيع إلكرتو ية جيوز يم ،(EDIوهباتل البيا ات اإللكرتوين )
 .(ئروف اب ة) بالتوقيعرخص هلم امل
( EDPهقنيات اإلرسال باملعاجلرة اإللكرتو يرة للبيا رات )بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  5-4-1-6-3

لنقرل البضرائع اخلطررة، يكفرل الناقرل  ورقيرا   ، مث يحيل  البضائع اخلطررة إىل  اقرل يتطلةر  مسرتندا  (EDIوهباتل البيا ات اإللكرتوين )
(، ويظاررر اسررم املوقِّررع برراحلروف )اسررُتل م األصررل إلكرتو يررا  " Original received electronicallyيم يتضررم  املسررتند الررورقي إشررارة "

 الكب ة.
 شهادة تعبئة الحاويات/المركبات 5-4-2
م عر  عمليرة و املسرؤولقردم لنقلارا عر  طريرق البحرر، ي مرابة يو (4)يف حالة هعبئة البضائع اخلطرة يف حاوية 5-4-2-1

)يرقررام( متييررز احلاوية/املرابررة، ويشررادوم فياررا بررأم العمليررة مترر  وفررق  رقررمالتعبئررة "شررااتة بشررأم هعبئررة احلاوية/املرابررة" حيرردتوم فياررا 
 :الشروط التالية

  ظيفة وبافة وهبدو مناسبة حلمل البضائع؛ اا   احلاوية/املرابة   )ي(
 ؛ عزل املنطبقةومل هوضع معا  يف حاوية/مرابة واحدة ي  طروت هستلزم اشرتاطات ال )ب(
حتميررل الطررروت  وي رر  مت يهنررا سررليمة مرر  العطرر  مرر  مجيررع الطررروت مرر  اخلررارج للتأاررد  وفحصرر )ج(

 السليمة فقط؛
 واسرررطةبأسرررالي  هرررأمخت وافيرررة هتناسررر  مرررع ثُربِّتررر   امرررا  مجيرررع البضرررائع بطريقرررة سرررليمة،  ومحلررر )ت(

 النقل املزمع استخداماا يف الرحلة، حيثما اقتضى األمر ذلك؛  (وسائط)
 البضائع احملمةلة يف شكل سائ  تاخل احلاوية/املرابة هوزيعا  متساويا ؛ وزع و  )ه(
 املدربرررررررة يف البضرررررررائع  غررررررر ، 1بضرررررررائع الرهبرررررررة  يف حالرررررررة الشرررررررحنات املرسرررررررلة املشرررررررتملة علرررررررىو  )و(

وفقررا   التشررغيل مرر  حيررغ البنيررةلشررروط مسررتوفية ابررة املسررتخدمة احلاوية/املر  ، هكرروم4-1الشررعبة 
 ؛ 1-2-3-1-7 لفقرةحكام األ

__________ 

 .يت اا يو (3) 
اسرتخداماا علرى  رو متكررر. وهصرمم بشركل خراص لتيسر  يرغ هالئرم بزء ثاب  م  معردات النقرل، وبالترايل هكروم متينرة ئ باحلاويةيقصد  (4) 

هزويردها  بفضرل(  قل بدوم إعاتة حتميل وسيطة. اما هصمم ئيغ ميكر  هأمينارا و/يو مناولتارا بسراولة طرائق)يو عدة  بطريقة قل البضائع 
يشرررمل  ، بصررريغتاا املعدلرررة. وال1972، (CSC)ات بوسرررائل مسررراعدة هلرررذا األغررررا . وهررري معتمررردة وفقرررا  لالهفاقيرررة الدوليرررة لسرررالمة احلاويررر

 حاوية منقولة على هيكل معدين. ةمصطلح "احلاوية" املرابة يو العبوة. ولكن  يشمل يي
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اخلاربيرة الالزمررة علررى احلاويات/املرابررات اإلعررالم العالمررات وبطاقررات الوسرم ولوحررات   ووضرع )ز(
 ؛ما ينطبقوالعبوات حسب

يف حالررة  6-3-5-5 لحاوية/املرابررة عالمررة وفقررا  ألحكرراماخلرراربي لسررطح الووضررع  علررى  )ح(
التكييرررف )مثرررل اجلليرررد  يو املررروات الررري هشررركل خطرررر االختنررراق عنرررد اسرررتخداماا ألغررررا  التديرررد

 (،1977األمررم املتحرردة  رقررمالنرتوبررخت، سررائل مرردِّت ) يو (،1845األمررم املتحرردة  رقررماجلرراف )
  ؛((1951األمم املتحدة  رقماألرغوم، سائل مدِّت ) يو

شرحنة مرسرلة بشرأم ارل  ،1-1-4-5ضرائع اخلطررة علرى النحرو املبرخت يف واستلم مستند  قل الب )ط(
 يف احلاوية/املرابة.احملمَّلة طرة اخلبضائع ال م 

 ال يشرتط هقدمي شااتة هعبئة احلاويات/املرابات يف حالة الصااريج. حظة:مال 
اخلطرررررة وشررررااتة هعبئررررة حررررد املعلومررررات املطلوبررررة يف مسررررتند  قررررل البضررررائع ايف مسررررتند و  هرررردمجميكرررر  يم  5-4-2-2

حرررد، اتجمررر  املعلومرررات يف مسرررتند و يإحررردى الررروثيقتخت بررراألخرى. وإذا  إرفررراقحالرررة عررردم تجمارررا، ميكررر   ويف احلاويات/املرابرررات.
ا : "هذا إقررار برأم هعبئرة البضرائع يف احلاوية/املرابرة قرد متر  وفقرا  لألحكرام املنطبقرة". ويرؤرخ هرذاالتايلإقرارا  موقعا   املستند يتضم  
هقبررل التوقيعررات بالفررااس حيثمررا هعرررتف القرروا خت واللرروائح املنطبقررة و .  وقعررذ  حترردت يف املسررتند هويررة الشررخص الرر امررا  اإلقرررار،

 بصحة التوقيع بالفااس قا و يا . 
هقنيرررات اإلرسرررال باملعاجلرررة اإللكرتو يرررة بواسرررطة إذا قُررردم  شرررااتة هعبئرررة احلاويات/املرابرررات إىل الناقرررل  5-4-2-3

جيرررروز يم حيررررل حمررررل التوقيررررع  يو ، جيرررروز يم هكرررروم التواقيررررع هواقيررررع إلكرتو يررررة(EDI( وهبرررراتل البيا ررررات اإللكرررررتوين )EDP ررررات )للبيا
 ( اسم )يمساء( األشخاص املرخص هلم بالتوقيع )ئروف اب ة(.التواقيع)
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، مث يحيلررر  البضرررائع اخلطررررة إىل  اقرررل يتطلةررر  مسرررتندا  ورقيرررا  لنقرررل البضرررائع (EDI( وهبررراتل البيا رررات اإللكررررتوين )EDPللبيا رررات )
ر اسرم )اسُتل م األصرل إلكرتو يرا (، ويظار"Original received electronicallyاخلطرة، يكفل الناقل يم يتضم  املستند الورقي إشارة "

 املوقِّع باحلروف الكب ة.
 المعلومات المتعلقة بمواجهة الطوارئ 5-4-3

الي هقتضي هذا الالئحة هقدمي مستند  قل البضائع اخلطرة بشأهنا، هقدم فورا   الشحنات املرسلةيف حالة  
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. عرار  يو وهكوم املعلومات متاحة بعيدا  ع  الطروت الي حتتو  على البضائع اخلطرة لتيس  الوصول إلياا يف حالة وقوع حراتث
 يلي: ما االمتثال هلذا التعليماتوهشمل يسالي  

 إتراج البنوت املناسبة يف مستند النقل؛  )ي(
 مستند مستقل على شكل صحيفة ع  بيا ات األمام؛ يو هوف   )ب(
يو هوف  مستند مستقل يستخدم مع مستند النقل مثل وثيقة منظمة الط ام املدين الدويل املعنو رة  )ج(

وثيقرري املنظمررة  يو الطررائرات املنطويررة علررى بضررائع خطرررة"يحررداث "هوبياررات للتصررد  لطرروارئ 
ف  الناقلرررة لبضرررائع خطررررة"، و"تليرررل اإلسرررعافات الطبيرررة البحريرررة الدوليرررة "إبرررراءات الطررروارئ للسررر

 األولية يف حاالت احلواتث املنطوية على بضائع خطرة".
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 االحتفاظ بمعلومات نقل البضائع الخطرة 5-4-4
املرسل بنسخة م  مستند  قل البضرائع اخلطررة واملعلومرات واملسرتندات اإلضرافية املنصروص عليارا  حيتف  5-4-4-1

 ة، ملدة ثالثة يشار على األقل.يف هذا الالئح
بنظرام حاسرويب، يُفررت  عنرد املرسرل املقردرة  يو يف حرال حفر  املسرتندات املرذاورة بالوسرائل اإللكرتو يرة 5-4-4-2

 على هسليماا يف شكل ورقي مطبوع.
 على اختالف وسائط النقلنقل البضائع الخطرة استمارة نموذج  :1-4-5الشكل 

  مستند النقل  رقم -2 /املرسلشاح  البضاعة/مرسل البضاعة -1
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 الشاح اإلحالة لدى  رقم -4 صفحة ... م  1الصفحة  -3 
 الشح   اإلحالة لدى وايل رقم -5  
 املرسل إلي  -6
 

 (متأل مبعرفة الناقل)الناقل  -7

 شاحن البضاعةإعالن  
وصرفا  ارامال  وتقيقرا  يت راا قد وصف   الشحنة املرسلةيقر مبوب  هذا يم حمتويات هذا 

للوحات. /االعالمات وبطاقات الوسرمباالسم الرمسي للنقل. ويهنا مصنفة ومعبأة وحتمل 
وفقررا  للرروائح الدوليررة واحلكوميررة  واحي ومناسرربة للنقررلويهنررا يف حالررة سررليمة مرر  مجيررع النرر

 الوطنية املطبقة
 معلومات إضافية ع  املناولة -9 (ينطبق ما ال يشط ) : لهذا الشحنة هقع يف  طاق احلدوت املقررة  -8

  الشح  فقططائرات  طائرات الرااب والشح 
  ميناء/مكام التحميل -11 السفينة/الرحلة اجلوية والتاري  رقم -10

  املكام املقصوت -13 ميناء/مكام التفريغ -12
 (3م) مرت مكع            الوزم الصايف        (اغ) اإلمجايلزم و ال         عدت و وع الطروت؛ وصف البضائع*    عالمات الشح  -14

 

 املميز للحاوية/ رقمال -15
 هسجيل املرابة رقم

و وع  حجم -17 ألختاما (يرقام) رقم -16
 احلاوية/املرابة

 مبا يف)الكلي  اإلمجايلالوزم  -19 (اغ) الفار  وزم -18
 (اغ) (ذلك وزم الفار 

 شهادة تعبئة الحاوية/المركبة
يف  محةلررر /عبئررر يقرررر مبوبررر  هرررذا يم البضرررائع املبينرررة يعرررالا قرررد 

 **طبقةناملاحلاوية/املرابة املبينة يعالا وفقا  لألحكام 
هسرررتوا وهوقرررع مررر  قبرررل الشرررخص املسرررؤول عررر  التعبئرررة/التحميل 

 وذلك جلميع محوالت احلاويات/املرابات

 املنظمة املستلمة إيصال -21
 استلم  العدت املبخت يعالا م  الطروت/احلاويات/املقطورات برتهي  وحالة بيدة ظاهريا  

 يذار على هذا املستند: مالحظات املنظمة املستلمة: ما مل

    (املذارة)الذ  يعد هذا  (الناقل)اسم الشراة  -22 السائق اسم اسم الشراة -20
 وصفة املعل /اسم هسجيل املرابة رقم صفة املعل و اسم 

 املكام والتاري  التوقيع والتاري  املكام والتاري 
 هوقيع املعل  السائقهوقيع  هوقيع املعل 

    .1-2-4-5ا ظر التنظيمية النموذبية ألغرا  هذا الالئحة  ** 
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 (هابع) وسائط النقلعلى اختالف نقل البضائع الخطرة استمارة نموذج 
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 5-5الفصل 
 أحكام خاصة

 ( )حتُذف 5-5-1
 (3359األمم المتحدة  رقم)رة خَّ بالم الشاحنة وحدات النقل أحكام خاصة تنطبق على 5-5-2
 عموميات 5-5-2-1
ررربامل الشررراحنة وحررردات النقرررلإذا اا ررر   5-5-2-1-1 حتترررو  علرررى مررروات خطررررة  ال (3359األمرررم املتحررردة  رقرررم) رةخَّ

 .القسميأيت بيا   يف هذا  ما مضع أل  م  يحكام هذا الالئحة غ  ال يخرى، فاي
اري مضرع أل  حممَّلة ببضائع خطرة إضافة إىل ماتة التبخ ، ف رةخَّ بامل الشاحنة وحدات النقلإذا اا    5-5-2-1-2

مرر  يحكررام هررذا الالئحررة املتعلقررة لررذا البضررائع اخلطرررة )مبررا فياررا يحكررام وضررع اإلعال ررات اخلاربيررة، ووضررع العالمررات، وهقرردمي 
 .القسماملستندات( باإلضافة إىل األحكام الوارتة يف هذا 

لشرراحنة املمكرر  إغالقاررا وحرردات النقررل ا إال ال ُيسررمح بررأم ُهسررتعَمل لنقررل الشررحنات اخلاضررعة للترردخخت 5-5-2-1-3
 بطريقة حتد م  ا فالت الغاز إىل حد يتىن.

 التدريب 5-5-2-2
 ملسؤولياهتم. مالئما   وافيا   ب العاملوم يف مناولة وحدات النقل الشاحنة املدخَّنة هدريبا  يُدرَّ  

 وضع العالمات ولوحات اإلعالن الخارجية 5-5-2-3
 شراحنة وحردة  قرل ال  قطرة تخرول إىل  على 2-3-2-5-5املبخت يف على النحو وضع عالمة حتذير ه 5-5-2-3-1

حر  وحدة النقرل الشراحنة على وهبقى هذا العالمة  ،تخول الوحدة يو فتح األشخاص الذي  حياولوم راها بساولةئيغ ي ،رةمبخَّ 
 هستوا األحكام التالية: 

 ارة؛ ة إلزالة هرايزات غاز التبخ  الضبخر إمتام هتوية الوحدة امل )ي(
 ة.بخر املوات امل يو وهفريغ البضائع )ب(

  .1-5-5ة على النحو املبخت يف الشكل ر بخة هكوم عالمة التحذير اخلاصة بالوحدة امل 5-5-2-3-2
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 شراحنة وحردة  قرل ال  قطرة تخرول إىل  على 2-3-2-5-5املبخت يف على النحو وضع عالمة حتذير ه 5-5-2-3-1

حر  وحدة النقرل الشراحنة على وهبقى هذا العالمة  ،تخول الوحدة يو فتح األشخاص الذي  حياولوم راها بساولةئيغ ي ،رةمبخَّ 
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1-5-5الشكل 

املبخةرة بالوحدة اخلاصة التحذير عالمة

يقل والمم،300يقل ارهفاعاا ع  والمم400يقل عرضاا ع  الهكوم العالمة مستطيلة الشكل،
مرم. وإذا25ف عر  و يقرل ارهفراع احلرر والمم. وهكوم العالمرات براللوم األسروت علرى خلفيرة بيضراء،2اخلط اخلاربي ع  مسك 

هك  األبعات حمدتة، جي  يم هكوم مجيع العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.مل
الطبعرة املنقحرة السرابعة عشررة مر 2-3-2-5-5جيوز االستمرار يف هطبيرق األحكرام الروارتة يف الفقررة مالحظة:

. 2016اا وم األول/تيسمد 31للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح 
ُيسجَّل5-5-2-3-3 التبخ ، بعد ميكا يكية بتاوية وإما يبوالا بفتح إما املبخَّرة، الشاحنة النقل وحدة هتوية مت  م 

ة على عالمة التحذير اخلاصة بالتبخ .هاري  إمتام التاوي
بالتبخ .5-5-2-3-4 اخلاصة التحذير عالمة ُهسح  هتويتاا، بعد املبخَّرة الشاحنة النقل وحدة هفريغ مت م 
بالرهبررة5-5-2-3-5 اخلاصررة اخلاربيررة اإلعررالم لوحررات هُثبَّرر  ( 2-2-2-2-5، ا ظررر الفقرررة 9رقررم)النمرروذج 9ال

املبخَّرة،على وحدة النقل ا الرهبةإاللشاحنة م  مبوات معبةأة اا   هتطل  ذلك.9إذا
المستندات5-5-2-4
مث5-5-2-4-1 خُبِّررت الي الشاحنة النقل لوحدات املصاحبة املستندات يف هرتم هتويتارا قبرل اسرتخداماا يف مليُفرَت 

النقل يم هتضم  املعلومات التالية:
مبخَّررة،ة  قل ، وحدUN 3359رقمال• مبخَّررة،، وحردUN 3359رقمالريو،9شراحنة شراحنة ة قرل

؛9الرهبة
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 التبخ ؛ وق هاري  و و  •
 و وع ماتة التبخ  واملقدار املستعمل مناا. •

، 1-4-2-5-5ال قيد على شكل مستند النقل، شرريطة يم حيترو  علرى املعلومرات املطلوبرة يف الفقررة  5-5-2-4-2
 سالة التعر ف ومقروءة وثابتة. ويم هكوم هذا املعلومات

 يف ذلك وسائل التبخ  )الي اسُتعم ل (. مبا هعليمات بشأم التخل ص م  بواقي ماتة التبخ ُهوفَّر  5-5-2-4-3
رررة وُيسررجَّل هرراري  إمتررام هررذا  5-5-2-4-4 ال هبقررى حابررة لطلرر  مسررتند، بعرردما هررتم هتويررة وحرردة النقررل الشرراحنة املبخَّ

 (4-3-2-5-5و 3-3-2-5-5مة التحذير )ا ظر الفقرهخت التاوية على عال
أحكام خاصة تطبق على العبوات ووحدات النقل الشاحنة التي تحتوي على مواد تشكل خطر  5-5-3

األمم المتحدة  رقمالتكييف )مثل الجليد الجاف ) أو االختناق عند استخدامها ألغراض التبريد
، سائل مبرِّد األرغون أو (،1977ألمم المتحدة ا رقمالنتروجين، سائل مبرِّد ) أو (1845

 ((1951األمم المتحدة  رقم)
 النطاق 5-5-3-1
التكييررف يف حالررة  قلاررا يف  يو ال ينطبررق هررذا القسررم علررى املرروات الرري ميكرر  اسررتخداماا ألغرررا  التديررد 5-5-3-1-1

 قلاررا يف إطررار البنررد ذ  الصررلة مرر  قائمررة  حالررة  قررل هررذا املرروات يف شرركل شررحنة، جيرر  ويف شرركل شررحنة مرر  البضررائع اخلطرررة.
 يتفق وظروف النقل املرهبطة لا. مبا 2-3البضائع اخلطرة يف الفصل 

 ال ينطبق هذا القسم على الغازات يف تورات التديد. 5-5-3-1-2
 اء النقل.هكييف الصااريج النقالة يف يثن يو ال مضع هلذا القسم البضائع اخلطرة املستخدمة يف هديد 5-5-3-1-3
التكييررف وحرردات  يو هشررمل وحرردات النقررل الشرراحنة الرري حتتررو  علررى مرروات مسررتخدمة ألغرررا  التديررد 5-5-3-1-4

التكييررف وموضرروعة يف طررروت ووحرردات النقررل الشرراحنة الرري  يو النقررل الشرراحنة الرري حتتررو  علررى مرروات مسررتخدمة ألغرررا  التديررد
 التكييف. يو تديدحتتو  على موات غ  معبأة هستخدم ألغرا  ال

 عموميات 5-5-3-2
التكييررف )غرر   يو الرري حتتررو  علررى مرروات مسررتخدمة ألغرررا  التديررد وحرردات النقررل الشرراحنةال مضررع  5-5-3-2-1

 التدخخت( يف يثناء النقل أل  م  يحكام هذا الالئحة غ  هلك الوارتة يف هذا القسم.
 الشرراحنة الرري حتتررو  علررى مرروات مسررتخدمة ألغرررا  التديرردعنررد حتميررل بضررائع خطرررة يف وحرردات النقررل  5-5-3-2-2
 .القسمالتكييف، ينطبق ي  م  يحكام هذا الالئحة ذات الصلة لذا البضائع اخلطرة باإلضافة إىل يحكام هذا  يو
تفررق علياررا بررخت املرسررل والناقررل لضررمام اهبرراع إبررراءات جيرر  يم هتخررذ هرهيبررات يُ يف حالررة النقررل اجلررو ،  5-5-3-2-3
 .مام التاويةي

النقررل الشرراحنة الرري حتتررو  وحرردات  قررل  يو جيرر  يم يتلقررى األشررخاص الررذي  يعملرروم يف جمررال مناولررة 5-5-3-2-4
 .شى مع مسؤولياهتماهدريبا  يتم التكييف يو على موات مستخدمة ألغرا  التديد
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 تكييف أو العبوات التي تحتوي على مادة تبريد 5-5-3-3
هكييفرا  واملخصصرة وفقررا  لتوبيارات التعبئررة  يو  البضررائع اخلطررة املعبرأة الرري هسرتلزم هديرردا  جير  يم هسرتويف 5-5-3-3-1

P203 يو P620 يو P650 يو P800 يو P901 يو P904  لالشرتاطات املناسبة لتوبياات التعبئة هذا. 1-4-1-4الوارتة يف الفقرة 
لتوبيارات هعبئرة يخررى، جير  يم  واملخصصرة وفقرا   هكييفرا   يو يف حالة البضائع اخلطرة الي هستلزم هديردا   5-5-3-3-2

التكييررف. وجيرر   يو هضرعف بشرردة مر  مرراتة التديرد يو هتررأثر ويال هكروم العبرروات قراترة علررى حتمرل تربررات حررارة منخفضررة بردا  
وجير  هعبئرة البضرائع  .هزايد الضغط الذ  قد يؤت  إىل متزق العبواتهصميم العبوات وصنعاا بأسلوب يسمح بتسري  الغاز ملنع 

 هكييف. يو اخلطرة بطريقة متنع احلراة بعد هبدت ي  ماتة هديد
 هكييف يف وحدات لنقل البضائع بيدة التاوية. يو جي   قل العبوات الي حتتو  على ماتة هديد 5-5-3-3-3
 تكييف أو وضع العالمات على العبوات التي تحتوي على مادة تبريد 5-5-3-4
التكييرف عالمرات هشر  إىل  يو ضع على العبوات الي حتتو  على بضرائع خطررة مسرتخدمة يف التديردهو  5-5-3-4-1

"امررررراتة هكييرررررف"  يو "AS COOLANTاالسرررررم الرمسررررري للنقرررررل اخلررررراص لرررررذا البضرررررائع اخلطررررررة، هليررررر  عبرررررارة "امررررراتة هديرررررد" "
"AS CONDITIONER.حس  االقتضاء ،" 
وئجرررم يتناسررر  مررع حجرررم العبررروة ئيرررغ ومقرررروءة وموضررروعة يف موقررع  ثابتررةجيرر  يم هكررروم العالمرررات  5-5-3-4-2

 .هكوم ظاهرة للعيام
 وحدات النقل الشاحنة التي تحتوي على جليد جاف غير معبأ 5-5-3-5
يرردخل يف هالمررس مباشررر مررع اهليكررل املعرردين  يال إذا اسررتخدم اجلليررد اجلرراف يف شرركل غرر  معبررأ، جيرر  5-5-3-5-1

يا  لتقصف املعردم. وجير  امراذ هرداب  لتروف  العرزل املناسر  برخت اجلليرد اجلراف ووحردة  قرل البضرائع عر  لوحدة  قل البضائع هالف
 الصواين، إت(. يو توصيل احلرارة مثل يلواح اخلش لمم احد يتىن )باستخدام موات مناسبة ضعيفة  30طريق هوف  فاصل م  

اماذ هداب  لضمام بقاء العبروات يف مكاهنرا األصرلي يف حيثما وضع اجلليد اجلاف حول العبوات، جي   5-5-3-5-2
 يثناء النقل بعد هبدت اجلليد اجلاف.

 وضع العالمات على وحدات النقل الشاحنة 5-5-3-6
 جي  يم هوضع علرى وحردات النقرل الشراحنة الري حتترو  علرى بضرائع خطررة مسرتخدمة ألغررا  التديرد 5-5-3-6-1
بسرراولة األشررخاص فيرر  يراهررا  قطررة  فرراذ يف موقررع اررل   ، عنررد2-6-3-5-5لنحررو املبررخت يف التكييررف عالمررات حتررذير علررى ا يو
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  .2-5-5على النحو املبخت يف الشكل جي  يم هكوم عالمة التحذير  5-5-3-6-2
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2-5-5الشكل 

عالمة التحذير ملاتة التديد/التكييف يف وحدات النقل الشاحنة

وإذا ارام مرم. 25يقل ارهفاعاا ع  ويالواحد،للنقل ملاتة التديد/التكييف. وجي  يم هكوم احلروف اب ة وعلى سطريدرج االسم الرمسي*
ئيرررغ للنقرررلابررر ا  الرمسررري االسرررم يتسرررع لررر  احليرررز املتررروفر، ميكررر  يم يقلرررل حجرررم احلرررروف إىل احليرررز األقصرررى املتررروفر. مثرررال ذلرررك الطرررول

"CARBON DIOXIDE, SOLID"( ثاين ياسيد الكربوم، صل).
. وجير  يم ، حسر  االقتضراء"AS CONDITIONER"امراتة هكييرف" "يو"AS COOLANT""اماتة هديرد"للنقل يدرج االسم الرمسي**

مم.25يقل ارهفاعاا ع  ويالهكوم احلروف اب ة وعلى سطر واحد،

مرم. 250مم وارهفاعاا ع  150يقل عرضاا ع  ويالجي  يم هكوم عالمة التحذير مستطيلة الشكل،
هكرر  . وإذا ملمررم25يقررل ارهفرراع احلررروف عرر  األبرري  علررى يال" برراللوم األمحررر يوWARNING"المررة "حتررذير"وجيرر  يم هكرروم  

األبعات حمدتة، جي  يم هكوم مجيع العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.
مر  الطبعرة املنقحرة السرابعة عشررة 2-6-3-5-5طبيرق األحكرام الروارتة يف الفقررة جيوز االستمرار يف همالحظة:

. 2016اا وم األول/تيسمد 31للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح 
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2-5-5الشكل

وحدات النقل الشاحنة يف ملاتة التديد/التكييف عالمة التحذير

سطريدرج االسم الرمسي* اراممرم.25يقل ارهفاعاا ع ويالواحد،للنقل ملاتة التديد/التكييف. وجي  يم هكوم احلروفاب ة وعلى وإذا
ئيرررغ للنقرررلابررر ا  الرمسررري االسرررم حجرررم احلرررروف إىل احليرررز األقصرررى املتررروفر. مثرررال ذلررركالطرررول يتسرررع لررر  احليرررز املتررروفر، ميكررر  يم يقلرررل

"CARBON DIOXIDE, SOLID"( الكربوم، صل .(ثاين ياسيد
حسر  االقتضراء"AS CONDITIONER"امراتة هكييرف" "يو"AS COOLANT""اماتة هديرد"للنقليدرج االسم الرمسي** . وجير  يم،

مم.25يقل ارهفاعاا ع ويالهكوم احلروفاب ة وعلى سطر واحد،

الشكل، مستطيلة التحذير يم هكوم عالمة مرم.250مم وارهفاعاا ع  150يقل عرضاا ع  ويالجي 
يوWARNING"المررة "حتررذير"وجيرر  يم هكرروم  األمحررر يال" برراللوم وإذا ملمررم25يقررل ارهفرراع احلررروف عرر  األبرري  علررى هكرر .

املبينة. العناصر مع العناصر بتناس  هقرييب مجيع يم هكوم جي  حمدتة، األبعات
املنقحرة السرابعة عشررة2-6-3-5-5طبيرق األحكرام الروارتة يف الفقررةجيوز االستمرار يف همالحظة: مر  الطبعرة

البضائع اخلطرة، الئحة هنظيمية منوذبية، ح  . 2016اا وم األول/تيسمد31للتوصيات املتعلقة بنقل
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 الوثائق 5-5-3-7
 الري حتترو  دات النقل الشراحنةاملرافقة لوحبيام الشحنة(  يو )امستند الشح وثائق الهشتمل جي  يم  5-5-3-7-1
 يتم هتويتاا بالكامل قبل النقل على املعلومات التالية: ومل التكييف يو اا   حتتو  على موات مستخدمة ألغرا  التديد يو

 "؛UN" باحلرفخت األمم املتحدة مسبوقا   رقم )ي(
"امررراتة  يو "AS COOLANTهليرر  عبرررارة "امررراتة هديرررد" "املسرررتخدم يف النقرررل واالسررم الرمسررري  )ب(

 "، حس  االقتضاء. AS CONDITIONER" هكييف"
 ، ثاين ياسيد الكربوم، صل ، اماتة هديد.1845مثال: األمم املتحدة    

 .1-7-3-5-5جيروز يم يكروم مسرتند النقرل يف ي  شركل، شرريطة يم يشرتمل علرى املعلومرات املطلوبرة يف  5-5-3-7-2
 ومقروءة وثابتة. عر فالتوجي  يم هكوم هذا املعلومات سالة 

 

 

  الجزء السادس

، بنهههههههههههههههاء العبهههههههههههههههوات اشهههههههههههههههتراطات
اويهههههههات الوسهههههههيطة للسهههههههوائب، والح

والصههههههههههاريج والعبهههههههههوات الكبيهههههههههرة، 
، وحاويههههات الغههههاز المتعههههددة النقالههههة

العناصههههههههر، وحاويههههههههات السههههههههوائب، 
 تخضع لهاواالختبارات التي 
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  الجزء السادس

، بنهههههههههههههههاء العبهههههههههههههههوات اشهههههههههههههههتراطات
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العناصههههههههر، وحاويههههههههات السههههههههوائب، 
 تخضع لهاواالختبارات التي 
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  1-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار العبوات

 (2-6عبوات مواد الشعبة  )غير

 عموميات 6-1-1
 يلي: ما نطبق اشرتاطات هذا الفصل علىال ه 6-1-1-1

الواالررة الدوليررة لرروائح  املبينررة يف، الرري جيرر  يم متتثررل للشرروط مروات مشررعةعلررى الرري حتتررو   الطرروت )ي(
 :يلي ما باستثناء ،للطاقة الذرية

شرررتاطات احلكررم ال (خمرراطر إضررافية)املرروات املشررعة الرري هلررا خصررائص خطرررة يخرررى متتثررل  '1'
 ؛172اخلاص 

 (SCO) السطحامللوثة  بسامواأل (LSA)املوات ذات النشاط النوعي املنخف  وجيوز  قل  '2'
شررريطة يم هسررتويف ييضررا  األحكررام التكميليررة  الالئحررة،يف عبرروات معينررة حمرردتة يف هررذا 

 املبيةنة يف لوائح الواالة الدولية للطاقة الذرية؛
 ؛يوعية الضغط (ب)
 اغ؛  400اتلتاا الصافية تجاوز  الي ه الطروت (ج)
 لرتا . 450الي هتجاوز سعتاا  السوائل، غ  العبوات اجملمعة، عبوات (ت)

العبررررروات اجلرررررار  اسرررررتخداماا حاليرررررا . يسررررراس علرررررى  4-1-6وات املبيةنرررررة يف اشررررررتاطات العبررررر وضرررررع  6-1-1-2
عرر  املواصررفات املوضررحة  متلررفاسررتخدام عبرروات ذات مواصررفات  اعرررتا  علررى ال ،مراعرراة للتقرردم العلمرري والتكنولرروبي لكرر ،و 

وقرررراترة علررررى ابتيرررراز  ،ومقبولررررة لرررردى السررررلطات املختصررررة ،شررررريطة يم هكرررروم هررررذا العبرررروات فعالررررة بررررنفس القرررردر ،4-1-6 يف
 هرذا الالئحرة،عر  الطرائرق املبيةنرة يف  متلرفبنجاح. وميك  قبرول طرائرق اختبرار  5-1-6و 3-1-1-6االختبارات املوصوفة يف 

 شريطة يم هكوم مكافئة هلا.
الوفرراء  جتترراز اختبررارا  مناسرربا  ملنررع التسررب وهكرروم قرراترة علررى يم لنقررل السروائل معرردَّة ييررة عبرروةُيشررتط يف  6-1-1-3

 :3-4-5-1-6مبستوى االختبار املناس  املبختة يف 
 قبل استخداماا ألول مرة يف النقل؛ (ي)
 جتديدها، قبل إعاتة استخداماا يف النقل. يو بعد إعاتة صنعاا (ب)

  هزويد العبوات بوسائل إغالقاا. ،وال يلزم يف هذا االختبار 
هترأثر برذلك  تررائج  يال ةطيشررر  ،دوم العبروة اخلاربيرةوميكر  اختبرار الوعراء الررداخلي للعبروة املرابرة برر 

 .اجملمعةيشرتط إبراء هذا االختبار على العبوات الداخلية يف العبوات  وال االختبار.
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 :3-4-5-1-6مبستوى االختبار املناس  املبختة يف 
 قبل استخداماا ألول مرة يف النقل؛ (ي)
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 .اجملمعةيشرتط إبراء هذا االختبار على العبوات الداخلية يف العبوات  وال االختبار.
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 التأارد مرر بغيررة  ،يف إطرار بر ررامج لضرمام اجلروتة يرضرري السرلطة املختصرة ،هصرنع العبروات وجترردت ومترد 6-1-1-4
 وارتة يف هذا الفصل.استيفاء ال عبوة لالشرتاطات ال

طرررروت  قرررل البضرررائع  -"العبررروة  ISO 16106:2006 يررروفر معيرررار املنظمرررة الدوليرررة للتوحيرررد القياسررري، رقرررم مالحظة:
" هوبيارات ISO 9001مبراتئ لتطبيرق  -والعبروات الكبر ة  (IBCs)عبوات البضائع اخلطررة واحلاويرات الوسريطة للسروائ   - اخلطرة

 الي ميك  اهباعاا. تمقبولة بشأم اإلبراءا
موزعوها معلومرات عر  اإلبرراءات الري يتعرخت اهِّباعارا مرع وصرف أل رواع وسرائل مث يقدم صا عو العبوات  6-1-1-5

اإلغالق ويبعاتها )مبا يف ذلك احلشايا الالزمة( وي  مكو ات يخرى الزمة لضمام قدرة الطروت بشكلاا املقدم للنقل على ابتيراز 
 نطبقة الوارتة يف هذا الفصل.اختبارات األتاء امل

 رموز الداللة على أنواع العبوات 6-1-2
 يلي: وا يتكوم الرمز 6-1-2-1

 يسطوا ة، هنكة، إت، يلي ؛ ، مثال  يدل على  وع العبوة (3 ,2 ,1)عريب  رقم (ي)
فروالذ،  م طبيعة املاتة الي صنع  مناا العبروة: مثرللبيا، (حروف الهينية اب ةاب  )حرف الهيي   (ب)

 خش ، إت، يلي  عند االقتضاء؛
 النوع الذ  هنتمي إلي  العبوة. ضم عريب يدل على فئة العبوة  رقم (ج)

لرمرز. يبرختة احلررف مر  ابالتترابع يف املوضرع الثراين ابر ام الهينيام  ام يف حالة العبوات املرابة يستخدم حرف 6-1-2-2
 ماتة صنع العبوة اخلاربية.األول ماتة صنع الوعاء الداخلي ويبختة الثاين 

 العبوة اخلاربية. يدل على  وعالرمز الذ   رقم إال يستخدم ال اجملمعةيف حالة العبوات  6-1-2-3
احتياطيرة هفري علرى عبروة  "T" بعرد رمرز العبروة. ويردل احلررف "W" يو "V" يو "T" احلررف الالهيري جيوز وضع 6-1-2-4
. ويردل 7-1-5-1-6 الشررتاطات الروارتة يفهفري باعلرى عبروة خاصرة  "V" دل احلرف. وي11-1-5-1-6 الشرتاطات الوارتة يفبا

عر  املواصرفات  خمتلفرةعلى يم العبوة، على الرغم م  يهنا م  النوع  فس  الذ  يش  إلي  الرمز، قد صنع  وفقرا  ملواصرفات  "W" احلرف
 . 2-1-1-6 الوارتة يف االشرتاطات، وهعتد مكافئة هلا مبقتضى 4-1-6الوارتة يف 

 هستخدم األرقام التالية للداللة على ي واع العبوات: 6-1-2-5
 يسطوا ة -1
 )حمجوز( -2
 هنكة -3
 صندوق -4
 ايس -5
 عبوة مرابة -6
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 هستخدم احلروف الالهينية الكب ة التالية لبيام ي واع موات صنع العبوات: 6-1-2-6
A  (مجيع األ واع واملعاجلات السطحية)فوالذ 
B ومنيوملي 
C خش  طبيعي 
D خش  رقائقي  
F  خش  معات التكوي  
G ليفي ارهوم 
H ماتة بالستيكية 
L سيج  

M ورق متعدت الطبقات 
N  (األلومنيوم يو الفوالذ غ )معدم 
P فخار يو خزف يو زباج 
 هفام املوات البالستيكية على يهنا هشمل املوات البوليمرية األخرى مثل املطاط.  :مالحظة 

واملراتة املسرتخدمة يف  ،يبختة اجلدول التايل الرموز الي هسرتخدم لتحديرد ي رواع العبروات هبعرا  لنروع العبروات 6-1-2-7
 إىل الفقرات الي ميك  الربوع إلياا لالطالع على االشرتاطات املناسبة:إحاالت ييضا  ويعر  اجلدول صنعاا وفئتاا؛ 

 الفقرة الرمز الفئة المادة النوع
 1A2 غطاء قابل للنزعب 1A1 6-1-4-1 غطاء غ  قابل للنزعب فوالذ -A يسطوا ات -1
 B- 1 غطاء غ  قابل للنزعب يلومنيومB1 6-1-4-2 1 غطاء قابل للنزعبB2 
 D- 1   خش  رقائقيD 6-1-4-5 
 G- 1  ليفي ارهومG 6-1-4-7 
 H- 1 غطاء غ  قابل للنزعب بالستيكH1 6-1-4-8 1 غطاء قابل للنزعبH2 
 N-  ،الفرررررررررررروالذغرررررررررررر  معرررررررررررردم 

 األلومنيوم يو
 1N2 غطاء قابل للنزعب 1N! 6-1-4-3 غطاء غ  قابل للنزعب

 (حمجوز) -2
 3A2 غطاء قابل للنزعب 3A1 6-1-4-4 غطاء غ  قابل للنزعب فوالذ -A هنكات -3
 B- 3 غطاء غ  قابل للنزعب يلومنيومB1 6-1-4-4 3 غطاء قابل للنزعبB2 
 H- 3 غطاء غ  قابل للنزعب بالستيكH1 6-1-4-8 3 غطاء قابل للنزعبH2 
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 التأارد مرر بغيررة  ،يف إطرار بر ررامج لضرمام اجلروتة يرضرري السرلطة املختصرة ،هصرنع العبروات وجترردت ومترد 6-1-1-4
 وارتة يف هذا الفصل.استيفاء ال عبوة لالشرتاطات ال

طرررروت  قرررل البضرررائع  -"العبررروة  ISO 16106:2006 يررروفر معيرررار املنظمرررة الدوليرررة للتوحيرررد القياسررري، رقرررم مالحظة:
" هوبيارات ISO 9001مبراتئ لتطبيرق  -والعبروات الكبر ة  (IBCs)عبوات البضائع اخلطررة واحلاويرات الوسريطة للسروائ   - اخلطرة

 الي ميك  اهباعاا. تمقبولة بشأم اإلبراءا
موزعوها معلومرات عر  اإلبرراءات الري يتعرخت اهِّباعارا مرع وصرف أل رواع وسرائل مث يقدم صا عو العبوات  6-1-1-5

اإلغالق ويبعاتها )مبا يف ذلك احلشايا الالزمة( وي  مكو ات يخرى الزمة لضمام قدرة الطروت بشكلاا املقدم للنقل على ابتيراز 
 نطبقة الوارتة يف هذا الفصل.اختبارات األتاء امل

 رموز الداللة على أنواع العبوات 6-1-2
 يلي: وا يتكوم الرمز 6-1-2-1

 يسطوا ة، هنكة، إت، يلي ؛ ، مثال  يدل على  وع العبوة (3 ,2 ,1)عريب  رقم (ي)
فروالذ،  م طبيعة املاتة الي صنع  مناا العبروة: مثرللبيا، (حروف الهينية اب ةاب  )حرف الهيي   (ب)

 خش ، إت، يلي  عند االقتضاء؛
 النوع الذ  هنتمي إلي  العبوة. ضم عريب يدل على فئة العبوة  رقم (ج)

لرمرز. يبرختة احلررف مر  ابالتترابع يف املوضرع الثراين ابر ام الهينيام  ام يف حالة العبوات املرابة يستخدم حرف 6-1-2-2
 ماتة صنع العبوة اخلاربية.األول ماتة صنع الوعاء الداخلي ويبختة الثاين 

 العبوة اخلاربية. يدل على  وعالرمز الذ   رقم إال يستخدم ال اجملمعةيف حالة العبوات  6-1-2-3
احتياطيرة هفري علرى عبروة  "T" بعرد رمرز العبروة. ويردل احلررف "W" يو "V" يو "T" احلررف الالهيري جيوز وضع 6-1-2-4
. ويردل 7-1-5-1-6 الشررتاطات الروارتة يفهفري باعلرى عبروة خاصرة  "V" دل احلرف. وي11-1-5-1-6 الشرتاطات الوارتة يفبا

عر  املواصرفات  خمتلفرةعلى يم العبوة، على الرغم م  يهنا م  النوع  فس  الذ  يش  إلي  الرمز، قد صنع  وفقرا  ملواصرفات  "W" احلرف
 . 2-1-1-6 الوارتة يف االشرتاطات، وهعتد مكافئة هلا مبقتضى 4-1-6الوارتة يف 

 هستخدم األرقام التالية للداللة على ي واع العبوات: 6-1-2-5
 يسطوا ة -1
 )حمجوز( -2
 هنكة -3
 صندوق -4
 ايس -5
 عبوة مرابة -6
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 هستخدم احلروف الالهينية الكب ة التالية لبيام ي واع موات صنع العبوات: 6-1-2-6
A  (مجيع األ واع واملعاجلات السطحية)فوالذ 
B ومنيوملي 
C خش  طبيعي 
D خش  رقائقي  
F  خش  معات التكوي  
G ليفي ارهوم 
H ماتة بالستيكية 
L سيج  

M ورق متعدت الطبقات 
N  (األلومنيوم يو الفوالذ غ )معدم 
P فخار يو خزف يو زباج 
 هفام املوات البالستيكية على يهنا هشمل املوات البوليمرية األخرى مثل املطاط.  :مالحظة 

واملراتة املسرتخدمة يف  ،يبختة اجلدول التايل الرموز الي هسرتخدم لتحديرد ي رواع العبروات هبعرا  لنروع العبروات 6-1-2-7
 إىل الفقرات الي ميك  الربوع إلياا لالطالع على االشرتاطات املناسبة:إحاالت ييضا  ويعر  اجلدول صنعاا وفئتاا؛ 

 الفقرة الرمز الفئة المادة النوع
 1A2 غطاء قابل للنزعب 1A1 6-1-4-1 غطاء غ  قابل للنزعب فوالذ -A يسطوا ات -1
 B- 1 غطاء غ  قابل للنزعب يلومنيومB1 6-1-4-2 1 غطاء قابل للنزعبB2 
 D- 1   خش  رقائقيD 6-1-4-5 
 G- 1  ليفي ارهومG 6-1-4-7 
 H- 1 غطاء غ  قابل للنزعب بالستيكH1 6-1-4-8 1 غطاء قابل للنزعبH2 
 N-  ،الفرررررررررررروالذغرررررررررررر  معرررررررررررردم 

 األلومنيوم يو
 1N2 غطاء قابل للنزعب 1N! 6-1-4-3 غطاء غ  قابل للنزعب

 (حمجوز) -2
 3A2 غطاء قابل للنزعب 3A1 6-1-4-4 غطاء غ  قابل للنزعب فوالذ -A هنكات -3
 B- 3 غطاء غ  قابل للنزعب يلومنيومB1 6-1-4-4 3 غطاء قابل للنزعبB2 
 H- 3 غطاء غ  قابل للنزعب بالستيكH1 6-1-4-8 3 غطاء قابل للنزعبH2 
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 الفقرة الرمز الفئة المادة النوع
 4A 6-1-4-14  فوالذ -A صناتيق -4
 B- 4  يلومنيومB 6-1-4-14 
 C 4 عاتية خش  طبيعيC1 6-1-4-9  4 ما عة للتنخيلذات بدرامC2 
 D- 4   خش  رقائقيD 6-1-4-10 
 F-   4   معات التكوي خشF 6-1-4-11 
 G- 4  ليفي ارهومG 6-1-4-12 
 H- 4 ودت بالستيكH1 6-1-4-13 4 بامدH2 
 N-  ،الفرررررررررررروالذغرررررررررررر  معرررررررررررردم 

 األلومنيوم يو
 4N 6-1-4-14 

 5H1 طالء تاخلي يو بدوم بطا ة بالستيك منسوج -H ياياس -5
 5H2 ما عة للتنخيل 6-1-4-16

 5H3 ال هتأثر باملاء
 H- 5  رقائق البالستيكH4 6-1-4-17 
 L- 5 طالء تاخلي يو بدوم بطا ة  سيجL1 

 5L2 ما عة للتنخيل 6-1-4-15
 5L3 ال هتأثر باملاء

 M- 5 متعدتة الطبقات ورقM1 6-1-4-18 ،5 هتأثر باملاء ال متعدتة الطبقاتM2 
 6HA1 6-1-4-19 يسطوا ة م  الفوالذيف  يوعية م  البالستيك  -H مرابة  عبوات -6

 6HA2 6-1-4-19 يف صندوق م  الفوالذ
 6HB1 6-1-4-19 يف يسطوا ة م  األلومنيوم
 6HB2 6-1-4-19 يف صندوق م  األلومنيوم

 6HC 6-1-4-19 يف صندوق خشيب
 6HD1 6-1-4-19 يف يسطوا ة م  اخلش  الرقائقي

 6HD2 6-1-4-19 الرقائقييف صندوق م  اخلش  
 6HG1 6-1-4-19 الليفي يف يسطوا ة م  الكرهوم
 6HG2 6-1-4-19 الليفي يف صندوق م  الكرهوم

 6HH1 6-1-4-19 يف يسطوا ة م  البالستيك
 6HH2 6-1-4-19 يف صندوق م  البالستيك

 P- وعرررررررررررراء مرررررررررررر  الزبرررررررررررراج يو 
 الفخار يو زفاخل 

 6PA1 6-1-4-20 يف يسطوا ة م  الفوالذ
 6PA2 6-1-4-20 يف صندوق م  الفوالذ

 6PB1 6-1-4-20 يف يسطوا ة م  األلومنيوم
 6PB2 6-1-4-20 يف صندوق م  األلومنيوم

 6PC 6-1-4-20 يف صندوق خشيب
 6PD1 6-1-4-20 يف يسطوا ة م  اخلش  الرقائقي

 6PD2 6-1-4-20 يف سلة م  اخلوص
 6PG1 6-1-4-20 الليفي م  الكرهوميف يسطوا ة 

 6PG2 6-1-4-20 الليفي يف صندوق م  الكرهوم
 6PH1 6-1-4-20 يف عبوات م  البالستيك املمدت
 6PH2 6-1-4-20 يف عبوات م  البالستيك اجلامد
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 وضع العالمات 6-1-3
ر إىل منرروذج هصررميمي ابترراز االختبررا هعرروتهرردل العالمررات املوضرروعة علررى يم العبرروة الرري حتمررل العالمررة  :1 مالحظة

د ئرفرام العالمرة  ولرذا،هذا الفصل الري هتعلرق بصرنع العبروة ولكر  لريس باسرتخداماا. اشرتاطات بنجاح، ويهنا هستويف  التصميمي
 )يسرطوا ةة الالئحرة علرى  روع العبرو اجلزء الثالغ م  هذا  هؤاد بالضرورة إمكام استخدام العبوة ألية ماتة: وعموما ، ينص ذاهتا ال

 ، واحلد األقصى لسعتاا و/يو اتلتاا، وي  اشرتاطات خاصة يخرى لكل ماتة.(م  الفوالذ على سبيل املثال
العبرروات ومرر  يقومرروم بتجديرردها واسررتخداماا و قلاررا  صررا عي القصررد مرر  وضررع العالمررات هررو مسرراعدة :2 مالحظة

 الصرا ع )الصرا عوم(، هكروم العالمرة األصرلية وسريلة يسرتخدماا استخدام عبوة بديردةيتعلق ب فيماواذلك السلطات التنظيمية. و 
 األتاء الي استوفي . اشرتاطات اختبارلتعيخت  وع العبوة وبيام 

قرد يتطلر  األمرر يف حرخت ي ر  ، إلير  ال هقدم العالمات تائما  هفاصيل ااملرة عر  مسرتويات االختبرار ومرا :3 مالحظة
سجل العبوات  هقارير االختبار، يو املستويات، وذلك مثال  ع  طريق الربوع إىل شااتة االختبار، يوإيالء مزيد م  االعتبار هلذا 

" لتعبئة موات عين  هلا جمموعة Y" " يوXميك  استخدام عبوة حتمل عالمة " ،الي ابتازت االختبارات بنجاح. وعلى سبيل املثال
، والرري يررتم حتديرردها مبراعرراة (1)قيمررة القصرروى املسررموح لررا للكثافررة النسرربيةهررذا احلالررة حترردت ال . ويفهعبئررة هقابررل تربررة خطررر يقررل

 Iجمموعرة التعبئرة حس  االقتضاء، ي  يم عبوات  5-1-6املبختة يف اشرتاطات اختبار العبوات املبينة يف  2.25 يو 1.5املعامل 
لتعبئررة منتجررات ذات اثافررة  II التعبئررة موعررةميكرر  اسررتخداماا اعبرروات جمل 1.2منتجررات ذات اثافررة  سرربية  علررى املخترردة لتحتررو 

، وذلرك برالطبع شررريطة يم هفري هرذا العبرروات 2.7 لتعبئرة منتجرات ذات اثافررة  سربية IIIالتعبئررة  جملموعرة اعبروات يو 1.8  سربية
 جبميع املعاي  الوظيفية للمنتجات ذات الكثافة النسبية األعلى.

عالمرات مسرتدمية ومقرروءة وموضروعة يف مكرام  الالئحرةخمصصرة لالسرتخدام وفقرا  هلرذا  ارل عبروةحتمرل   6-1-3-1
 هظاررر العالمررات ،اررغ  30حالررة العبرروات الرري هتجرراوز اتلتاررا اإلمجاليررة  ويف مناسرربخت للعبرروة ئيررغ هسررال رؤيررة العالمررات. جررموئ
ارهفاعاا  ليق ال مم، ولك  12والرموز ع   رقامف واأليقل ارهفاع احلرو  وال على با باا. يو على قمة العبوة  س  مكررة مناا يو

 لرتات 5مناس  يف حالة العبوات الي هبلغ  حجميقل. وهكوم ذات  يو اغ  30 يو لرتا   30مم يف حالة العبوات الي هبلغ  6ع  
 يقل. يو اغ  5 يو

 يلي: ما وهبخت العالمات 

 ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات (ي)

 حاويررررات السرررروائ  املر ررررة يو يف ي  غررررر  آخررررر غرررر  إثبررررات يم العبرررروةال يسررررتخدم هررررذا الرمررررز  
ذات الصرلة الروارتة يف لالشررتاطات  متتثرل حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر يو الصراريج النقرال يو

  .8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6 الفصل
" UNحتمرررل عالمرررات برررارزة، ميكررر  اسرررتخدام احلررررفخت الكبررر ي  "ويف حالرررة العبررروات املعد يرررة الررري  

 بديال  ع  الرمز املوضح يعالا؛
__________ 

 وهي مستخدمة يف سائر هذا النص. (SG) النوعيللثقل مراتفة  (d) هعتد الكثافة النسبية (1) 
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 الفقرة الرمز الفئة المادة النوع
 4A 6-1-4-14  فوالذ -A صناتيق -4
 B- 4  يلومنيومB 6-1-4-14 
 C 4 عاتية خش  طبيعيC1 6-1-4-9  4 ما عة للتنخيلذات بدرامC2 
 D- 4   خش  رقائقيD 6-1-4-10 
 F-   4   معات التكوي خشF 6-1-4-11 
 G- 4  ليفي ارهومG 6-1-4-12 
 H- 4 ودت بالستيكH1 6-1-4-13 4 بامدH2 
 N-  ،الفرررررررررررروالذغرررررررررررر  معرررررررررررردم 

 األلومنيوم يو
 4N 6-1-4-14 

 5H1 طالء تاخلي يو بدوم بطا ة بالستيك منسوج -H ياياس -5
 5H2 ما عة للتنخيل 6-1-4-16

 5H3 ال هتأثر باملاء
 H- 5  رقائق البالستيكH4 6-1-4-17 
 L- 5 طالء تاخلي يو بدوم بطا ة  سيجL1 

 5L2 ما عة للتنخيل 6-1-4-15
 5L3 ال هتأثر باملاء

 M- 5 متعدتة الطبقات ورقM1 6-1-4-18 ،5 هتأثر باملاء ال متعدتة الطبقاتM2 
 6HA1 6-1-4-19 يسطوا ة م  الفوالذيف  يوعية م  البالستيك  -H مرابة  عبوات -6

 6HA2 6-1-4-19 يف صندوق م  الفوالذ
 6HB1 6-1-4-19 يف يسطوا ة م  األلومنيوم
 6HB2 6-1-4-19 يف صندوق م  األلومنيوم

 6HC 6-1-4-19 يف صندوق خشيب
 6HD1 6-1-4-19 يف يسطوا ة م  اخلش  الرقائقي

 6HD2 6-1-4-19 الرقائقييف صندوق م  اخلش  
 6HG1 6-1-4-19 الليفي يف يسطوا ة م  الكرهوم
 6HG2 6-1-4-19 الليفي يف صندوق م  الكرهوم

 6HH1 6-1-4-19 يف يسطوا ة م  البالستيك
 6HH2 6-1-4-19 يف صندوق م  البالستيك

 P- وعرررررررررررراء مرررررررررررر  الزبرررررررررررراج يو 
 الفخار يو زفاخل 

 6PA1 6-1-4-20 يف يسطوا ة م  الفوالذ
 6PA2 6-1-4-20 يف صندوق م  الفوالذ

 6PB1 6-1-4-20 يف يسطوا ة م  األلومنيوم
 6PB2 6-1-4-20 يف صندوق م  األلومنيوم

 6PC 6-1-4-20 يف صندوق خشيب
 6PD1 6-1-4-20 يف يسطوا ة م  اخلش  الرقائقي

 6PD2 6-1-4-20 يف سلة م  اخلوص
 6PG1 6-1-4-20 الليفي م  الكرهوميف يسطوا ة 

 6PG2 6-1-4-20 الليفي يف صندوق م  الكرهوم
 6PH1 6-1-4-20 يف عبوات م  البالستيك املمدت
 6PH2 6-1-4-20 يف عبوات م  البالستيك اجلامد
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 وضع العالمات 6-1-3
ر إىل منرروذج هصررميمي ابترراز االختبررا هعرروتهرردل العالمررات املوضرروعة علررى يم العبرروة الرري حتمررل العالمررة  :1 مالحظة

د ئرفرام العالمرة  ولرذا،هذا الفصل الري هتعلرق بصرنع العبروة ولكر  لريس باسرتخداماا. اشرتاطات بنجاح، ويهنا هستويف  التصميمي
 )يسرطوا ةة الالئحرة علرى  روع العبرو اجلزء الثالغ م  هذا  هؤاد بالضرورة إمكام استخدام العبوة ألية ماتة: وعموما ، ينص ذاهتا ال

 ، واحلد األقصى لسعتاا و/يو اتلتاا، وي  اشرتاطات خاصة يخرى لكل ماتة.(م  الفوالذ على سبيل املثال
العبرروات ومرر  يقومرروم بتجديرردها واسررتخداماا و قلاررا  صررا عي القصررد مرر  وضررع العالمررات هررو مسرراعدة :2 مالحظة

 الصرا ع )الصرا عوم(، هكروم العالمرة األصرلية وسريلة يسرتخدماا استخدام عبوة بديردةيتعلق ب فيماواذلك السلطات التنظيمية. و 
 األتاء الي استوفي . اشرتاطات اختبارلتعيخت  وع العبوة وبيام 

قرد يتطلر  األمرر يف حرخت ي ر  ، إلير  ال هقدم العالمات تائما  هفاصيل ااملرة عر  مسرتويات االختبرار ومرا :3 مالحظة
سجل العبوات  هقارير االختبار، يو املستويات، وذلك مثال  ع  طريق الربوع إىل شااتة االختبار، يوإيالء مزيد م  االعتبار هلذا 

" لتعبئة موات عين  هلا جمموعة Y" " يوXميك  استخدام عبوة حتمل عالمة " ،الي ابتازت االختبارات بنجاح. وعلى سبيل املثال
، والرري يررتم حتديرردها مبراعرراة (1)قيمررة القصرروى املسررموح لررا للكثافررة النسرربيةهررذا احلالررة حترردت ال . ويفهعبئررة هقابررل تربررة خطررر يقررل

 Iجمموعرة التعبئرة حس  االقتضاء، ي  يم عبوات  5-1-6املبختة يف اشرتاطات اختبار العبوات املبينة يف  2.25 يو 1.5املعامل 
لتعبئررة منتجررات ذات اثافررة  II التعبئررة موعررةميكرر  اسررتخداماا اعبرروات جمل 1.2منتجررات ذات اثافررة  سرربية  علررى املخترردة لتحتررو 

، وذلرك برالطبع شررريطة يم هفري هرذا العبرروات 2.7 لتعبئرة منتجرات ذات اثافررة  سربية IIIالتعبئررة  جملموعرة اعبروات يو 1.8  سربية
 جبميع املعاي  الوظيفية للمنتجات ذات الكثافة النسبية األعلى.

عالمرات مسرتدمية ومقرروءة وموضروعة يف مكرام  الالئحرةخمصصرة لالسرتخدام وفقرا  هلرذا  ارل عبروةحتمرل   6-1-3-1
 هظاررر العالمررات ،اررغ  30حالررة العبرروات الرري هتجرراوز اتلتاررا اإلمجاليررة  ويف مناسرربخت للعبرروة ئيررغ هسررال رؤيررة العالمررات. جررموئ
ارهفاعاا  ليق ال مم، ولك  12والرموز ع   رقامف واأليقل ارهفاع احلرو  وال على با باا. يو على قمة العبوة  س  مكررة مناا يو

 لرتات 5مناس  يف حالة العبوات الي هبلغ  حجميقل. وهكوم ذات  يو اغ  30 يو لرتا   30مم يف حالة العبوات الي هبلغ  6ع  
 يقل. يو اغ  5 يو

 يلي: ما وهبخت العالمات 

 ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات (ي)

 حاويررررات السرررروائ  املر ررررة يو يف ي  غررررر  آخررررر غرررر  إثبررررات يم العبرررروةال يسررررتخدم هررررذا الرمررررز  
ذات الصرلة الروارتة يف لالشررتاطات  متتثرل حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر يو الصراريج النقرال يو

  .8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6 الفصل
" UNحتمرررل عالمرررات برررارزة، ميكررر  اسرررتخدام احلررررفخت الكبررر ي  "ويف حالرررة العبررروات املعد يرررة الررري  

 بديال  ع  الرمز املوضح يعالا؛
__________ 

 وهي مستخدمة يف سائر هذا النص. (SG) النوعيللثقل مراتفة  (d) هعتد الكثافة النسبية (1) 
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 ؛2-1-6ورت يف  ملا وفقا  الرمز الذ  يدل على  وع العبوة  (ب)
 :بزيي رمز يتكوم م   (ج)

الرري ابترراز النمرروذج التصررميمي اختباراهتررا  التعبئررة (جمموعررات) حرررف يرردل علررى جمموعررة '1'
 بنجاح:

  X  جملموعات التعبئةI وII وIII 
  Y جملموعي التعبئة II وIII  
  Z  جملموعة التعبئةIII فقط؛ 
عشررر ، الرري اختررد مرر  يبلاررا النمرروذج التصررميمي  رقررمبررة إىل يول الكثافررة النسرربية مقرَّ  '2'

 وميكرر  إغفررال هررذا البيررام إذا ؛هوبررد لررا عبرروات تاخليررة لتعبئررة السرروائل ال للعبرروات الرري
. وهرررذار الكتلرررة اإلمجاليرررة القصررروى بالكيلوغرامرررات يف 1.2هتجررراوز الكثافرررة النسررربية  مل

 عبوات تاخلية؛على الي حتتو   يو صلبةحالة العبوات املخصصة لتعبئة املوات ال
يف حالرررة  يررردل، يو عبررروات تاخليرررة، يو صرررلبةيررردل علرررى يم العبررروة لنقرررل مررروات ف" Sرف "احلررريمرررا  (ت)

درويل الرذ  يرضرغط االختبرار اهلعلرى املخصصة الحتواء السوائل،  (جملمعةالعبوات ا )غ العبوات 
 ايلوباسكال؛  10معدا  عن  بالكيلوباسكال ومقربا  إىل يقرب  حتم ل ثبت  قدرة العبوة على 

يبخت بشكل مالئم شار صرنع العبروة يف حالرة  اما  آخر رقمخت م  السنة الي صنع  فياا العبوة. )ه(
بقيرة  موضرع عر  خمتلرف موضرع. وميكر  بيرام ذلرك علرى العبروة يف 3Hو 1Hخت العبوات مر  النروع
 املالئمة يف هذا الصدت: طرائقالعالمات. وم  ال

هذا احلالة جي  يم يكوم الرقمام  ويف ك  عر  الرقمخت األخ ي  لسنة الصنع يف هذا املكام.مي *
 الدائرة الداخلية متماثلخت. ويف اللذام يش ام إىل السنة يف عالمة اعتمات النموذج

ميكرر  ييضررا  قبررول طرائررق يخرررى هعطرري احلررد األتىن املطلرروب مرر  املعلومررات يف شرركل  مالحظة: 
 ثاب  ومرئي ومقروء.

 اسررم الدولررة املرخصررة بتخصرريص العالمررة، ويعررد عنرر  بالعالمررة املميررزة للمرابررات ذات احملراررات يف (و)
 املرور الدويل؛  ظام

 لعبوة حتدتها السلطة املختصة.ل يخرىمتييز عالمة  ةيي يو اسم الصا ع (ز)
 ، حتمررل اررل يسررطوا ة معد يررة بديرردة هتجرراوز1-3-1-6العالمررات املسررتدمية الرروارتة يف باإلضررافة إىل  6-1-3-2

لمعرررردم املسررررتخدم يف ك االمسررري لعلررررى قاعاررررا، مرررع بيررررام السررررم)ه( إىل  (ي)1-3-1-6لرررررت العالمررررات املبينرررة يف  100سرررعتاا 
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ك كروم السرمي. وعنردما (برالنقش البرارز علرى سربيل املثرال) تائرم، يف شركل (مرم 0.1باملليمرتات إىل يقررب )بسماا على األقل 
لكرل مر  الغطراء العلرو  واجلسرم والقراع علرى ك االمسري خت السرميبراجلسم  لكل م  غطائي يسطوا ة معد ية يقل م  مسكاالمسي 

السرررمك دت حيررر. و "1.0-1.0-0.9" يو "1.0-1.2-1.0" علرررى سررربيل املثرررالو  مرررثال (، برررارزالنقش برررال) تائرررم القررراع يف شررركل
 يف حالرررة الفررروالذ. ISO 3574:1999، مثرررل القياسررري توحيرردلل الدوليرررة ملنظمررةمررر  معررراي  اللمعيرررار املناسرر   للمعررردم وفقررا  االمسرري 

  هررررو منصرررروص عليرررر  مررررا باسررررتثناء (بررررالنقش البررررارز مررررثال  )يف شرررركل تائررررم  (ز)و (و)1-3-1-6 هوضررررع العالمررررات املبينررررة يف وال
 . 5-3-1-6 يف
 (ي)م   1-3-1-6العالمات املبينة يف ، 2-3-1-6العبوات املشار إلياا يف  عدا ما حتمل ال عبوة، 6-1-3-3

 إذا اا رر  تائمررةالعالمررات  بصررورة تائمررة، إذا اا رر  قابلررة ألم جترررى هلررا عمليررة جتديررد السررتخداماا مرر  بديررد. وهعتررد ،)ه(إىل 
 100 سعتاا تجاوزاألسطوا ات املعد ية الي ه غ العبوات حالة  ويف مثال (. بارزالنقش )بالهتحمل عملية التجديد  قاترة على يم

  .1-3-1-6 املناظرة املبينة يف الدائمةحمل العالمات  الدائمةلرت، جيوز يم حتل هذا العالمات 
برررالنقش )لررريس مررر  الضررررور  يم هكررروم العالمرررات تائمرررة  ،يرررة املعرررات صرررنعاايف حالرررة األسرررطوا ات املعد  6-1-3-4

حتمررل اررل يسررطوا ة معد يررة معررات و إزالررة ملكو ررات هيكليررة يصرريلة.  يو هغيرر  وال يكرر  هنررا  هغيرر  يف  رروع العبرروة مل إذا (البررارز مررثال  
 اجلا  . يو على الغطاء العلو  (مثال  بالنقش البارز )يف شكل تائم  )ه( إىل (ي)1-3-1-6صنعاا العالمات املبينة يف 

املصرممة ئيرغ يعرات  ،(مثرل الفروالذ غر  القابرل للصردي)األسطوا ات املعد ية املصنوعة مر  مروات يف  جيوز 6-1-3-5
 .(بالنقش البارز مثال  )شكل تائم ب (ز)و (و)1-3-1-6العالمات املبينة يف يم حتمل  ،استخداماا هكرارا  

. 1-2-1" على العبوات املصنةعة م  موات بالستيكية معات صنعاا حسبما ورت يف REC"هوضع العالمة  6-1-3-6
  .1-3-1-6وهوضع هذا العالمة بقرب العالمة املذاورة يف 

ويفصرررل ارررل عنصرررر يف العالمرررات املطلوبرررة يف هرررذا  .1-3-1-6هوضرررع العالمرررات بالرتهيررر  املبرررخت يف  6-1-3-7
مررثال  بشرررطة مائلررة  -، فصررال  واضرحا  ما يناسرر ، حسررب8-3-1-6  )ح( إىل ) ( يف الفقررات الفرعيررة، واررذلك يف الفقرررات مر

  .10-3-1-6مبسافة، ح  يتس  متييزها بساولة. وهرت يمثلة على ذلك يف  يو "/"
 وفقرا   يبرزاء العالمرة بشركل صرحيحوال حتول يية عالمات إضافية هرخص لا السلطة املختصة توم متييرز  

  .1-3-1-6للفقرة 
 بالرتهي  التايل: تائمةبعد جتديد عبوة ما، يتعخت على م  قام بتجديدها يم يضع علياا عالمات  6-1-3-8

قواعرد اسم الدولة الي مت فيارا جتديرد العبروة، ويعرد عنر  بالعالمرة املميرزة للمرابرات ذات احملرر  يف  (ح)
 املرور الدويل؛

 السلطة املختصة؛ ي  متييز آخر للعبوة حتدتا يو اسم جمدت العبوة (ط)
" علررى اررل عبرروة ابتررازت بنجرراح اختبررار منررع Lويضرراف احلرررف " ؛"Rسررنة التجديررد؛ واحلرررف " ( )

  .3-1-1-6التسرب املشار إلي  يف 

غطائاا  م  على (ت) إىل (ي)1-3-1-6العالمات املطلوبة يف سبة  جتديد يسطوا ة معد ية اختفاء إذا  6-1-3-9
 (ط)و )ح(8-3-1-6 ورت يف مبرررا م، متبوعرررةتائرررشررركل بعلرررى اجلارررة الررري بررردتهتا يم هضرررعاا  جيررر  ييضرررا   ،با بارررا يو العلرررو 
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 ؛2-1-6ورت يف  ملا وفقا  الرمز الذ  يدل على  وع العبوة  (ب)
 :بزيي رمز يتكوم م   (ج)

الرري ابترراز النمرروذج التصررميمي اختباراهتررا  التعبئررة (جمموعررات) حرررف يرردل علررى جمموعررة '1'
 بنجاح:

  X  جملموعات التعبئةI وII وIII 
  Y جملموعي التعبئة II وIII  
  Z  جملموعة التعبئةIII فقط؛ 
عشررر ، الرري اختررد مرر  يبلاررا النمرروذج التصررميمي  رقررمبررة إىل يول الكثافررة النسرربية مقرَّ  '2'

 وميكرر  إغفررال هررذا البيررام إذا ؛هوبررد لررا عبرروات تاخليررة لتعبئررة السرروائل ال للعبرروات الرري
. وهرررذار الكتلرررة اإلمجاليرررة القصررروى بالكيلوغرامرررات يف 1.2هتجررراوز الكثافرررة النسررربية  مل

 عبوات تاخلية؛على الي حتتو   يو صلبةحالة العبوات املخصصة لتعبئة املوات ال
يف حالرررة  يررردل، يو عبررروات تاخليرررة، يو صرررلبةيررردل علرررى يم العبررروة لنقرررل مررروات ف" Sرف "احلررريمرررا  (ت)

درويل الرذ  يرضرغط االختبرار اهلعلرى املخصصة الحتواء السوائل،  (جملمعةالعبوات ا )غ العبوات 
 ايلوباسكال؛  10معدا  عن  بالكيلوباسكال ومقربا  إىل يقرب  حتم ل ثبت  قدرة العبوة على 

يبخت بشكل مالئم شار صرنع العبروة يف حالرة  اما  آخر رقمخت م  السنة الي صنع  فياا العبوة. )ه(
بقيرة  موضرع عر  خمتلرف موضرع. وميكر  بيرام ذلرك علرى العبروة يف 3Hو 1Hخت العبوات مر  النروع
 املالئمة يف هذا الصدت: طرائقالعالمات. وم  ال

هذا احلالة جي  يم يكوم الرقمام  ويف ك  عر  الرقمخت األخ ي  لسنة الصنع يف هذا املكام.مي *
 الدائرة الداخلية متماثلخت. ويف اللذام يش ام إىل السنة يف عالمة اعتمات النموذج

ميكرر  ييضررا  قبررول طرائررق يخرررى هعطرري احلررد األتىن املطلرروب مرر  املعلومررات يف شرركل  مالحظة: 
 ثاب  ومرئي ومقروء.

 اسررم الدولررة املرخصررة بتخصرريص العالمررة، ويعررد عنرر  بالعالمررة املميررزة للمرابررات ذات احملراررات يف (و)
 املرور الدويل؛  ظام

 لعبوة حتدتها السلطة املختصة.ل يخرىمتييز عالمة  ةيي يو اسم الصا ع (ز)
 ، حتمررل اررل يسررطوا ة معد يررة بديرردة هتجرراوز1-3-1-6العالمررات املسررتدمية الرروارتة يف باإلضررافة إىل  6-1-3-2

لمعرررردم املسررررتخدم يف ك االمسررري لعلررررى قاعاررررا، مرررع بيررررام السررررم)ه( إىل  (ي)1-3-1-6لرررررت العالمررررات املبينرررة يف  100سرررعتاا 
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ك كروم السرمي. وعنردما (برالنقش البرارز علرى سربيل املثرال) تائرم، يف شركل (مرم 0.1باملليمرتات إىل يقررب )بسماا على األقل 
لكرل مر  الغطراء العلرو  واجلسرم والقراع علرى ك االمسري خت السرميبراجلسم  لكل م  غطائي يسطوا ة معد ية يقل م  مسكاالمسي 

السرررمك دت حيررر. و "1.0-1.0-0.9" يو "1.0-1.2-1.0" علرررى سررربيل املثرررالو  مرررثال (، برررارزالنقش برررال) تائرررم القررراع يف شررركل
 يف حالرررة الفررروالذ. ISO 3574:1999، مثرررل القياسررري توحيرردلل الدوليرررة ملنظمررةمررر  معررراي  اللمعيرررار املناسرر   للمعررردم وفقررا  االمسرري 

  هررررو منصرررروص عليرررر  مررررا باسررررتثناء (بررررالنقش البررررارز مررررثال  )يف شرررركل تائررررم  (ز)و (و)1-3-1-6 هوضررررع العالمررررات املبينررررة يف وال
 . 5-3-1-6 يف
 (ي)م   1-3-1-6العالمات املبينة يف ، 2-3-1-6العبوات املشار إلياا يف  عدا ما حتمل ال عبوة، 6-1-3-3

 إذا اا رر  تائمررةالعالمررات  بصررورة تائمررة، إذا اا رر  قابلررة ألم جترررى هلررا عمليررة جتديررد السررتخداماا مرر  بديررد. وهعتررد ،)ه(إىل 
 100 سعتاا تجاوزاألسطوا ات املعد ية الي ه غ العبوات حالة  ويف مثال (. بارزالنقش )بالهتحمل عملية التجديد  قاترة على يم

  .1-3-1-6 املناظرة املبينة يف الدائمةحمل العالمات  الدائمةلرت، جيوز يم حتل هذا العالمات 
برررالنقش )لررريس مررر  الضررررور  يم هكررروم العالمرررات تائمرررة  ،يرررة املعرررات صرررنعاايف حالرررة األسرررطوا ات املعد  6-1-3-4

حتمررل اررل يسررطوا ة معد يررة معررات و إزالررة ملكو ررات هيكليررة يصرريلة.  يو هغيرر  وال يكرر  هنررا  هغيرر  يف  رروع العبرروة مل إذا (البررارز مررثال  
 اجلا  . يو على الغطاء العلو  (مثال  بالنقش البارز )يف شكل تائم  )ه( إىل (ي)1-3-1-6صنعاا العالمات املبينة يف 

املصرممة ئيرغ يعرات  ،(مثرل الفروالذ غر  القابرل للصردي)األسطوا ات املعد ية املصنوعة مر  مروات يف  جيوز 6-1-3-5
 .(بالنقش البارز مثال  )شكل تائم ب (ز)و (و)1-3-1-6العالمات املبينة يف يم حتمل  ،استخداماا هكرارا  

. 1-2-1" على العبوات املصنةعة م  موات بالستيكية معات صنعاا حسبما ورت يف REC"هوضع العالمة  6-1-3-6
  .1-3-1-6وهوضع هذا العالمة بقرب العالمة املذاورة يف 

ويفصرررل ارررل عنصرررر يف العالمرررات املطلوبرررة يف هرررذا  .1-3-1-6هوضرررع العالمرررات بالرتهيررر  املبرررخت يف  6-1-3-7
مررثال  بشرررطة مائلررة  -، فصررال  واضرحا  ما يناسرر ، حسررب8-3-1-6  )ح( إىل ) ( يف الفقررات الفرعيررة، واررذلك يف الفقرررات مر

  .10-3-1-6مبسافة، ح  يتس  متييزها بساولة. وهرت يمثلة على ذلك يف  يو "/"
 وفقرا   يبرزاء العالمرة بشركل صرحيحوال حتول يية عالمات إضافية هرخص لا السلطة املختصة توم متييرز  

  .1-3-1-6للفقرة 
 بالرتهي  التايل: تائمةبعد جتديد عبوة ما، يتعخت على م  قام بتجديدها يم يضع علياا عالمات  6-1-3-8

قواعرد اسم الدولة الي مت فيارا جتديرد العبروة، ويعرد عنر  بالعالمرة املميرزة للمرابرات ذات احملرر  يف  (ح)
 املرور الدويل؛

 السلطة املختصة؛ ي  متييز آخر للعبوة حتدتا يو اسم جمدت العبوة (ط)
" علررى اررل عبرروة ابتررازت بنجرراح اختبررار منررع Lويضرراف احلرررف " ؛"Rسررنة التجديررد؛ واحلرررف " ( )

  .3-1-1-6التسرب املشار إلي  يف 

غطائاا  م  على (ت) إىل (ي)1-3-1-6العالمات املطلوبة يف سبة  جتديد يسطوا ة معد ية اختفاء إذا  6-1-3-9
 (ط)و )ح(8-3-1-6 ورت يف مبرررا م، متبوعرررةتائرررشررركل بعلرررى اجلارررة الررري بررردتهتا يم هضرررعاا  جيررر  ييضرررا   ،با بارررا يو العلرررو 
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التصررميمي األصررلي ووضررع  عليرر   مرروذجهشرر  هررذا العالمررات إىل قرردرة يتاء ياررد مرر  هلررك الرري اختررد مرر  يبلاررا الن وال .( )و
 عالماهتا.

 NEW أمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة 6-1-3-10

 
4G/Y145/S/02 
NL/VL823 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

 الليفي صندوق بديد م  الكرهومل

 
1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز( -3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

فوالذيررررررررة بديرررررررردة لتعبئررررررررة سررررررررطوا ة أل
 السوائل

 
1A2/Y150/S/01 

NL/VL825 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

ألسطوا ة فوالذيرة بديردة لتعبئرة مروات 
 عبوات تاخلية يو صلبة

 
4HW/Y136/S/98 
NL/VL826 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

لصرررررندوق بديرررررد مررررر  البالسرررررتيك ذ  
 مواصفات مكافئة

 
1A2/Y/100/01 

USA/MM5 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

ألسررررطوا ة مرررر  الفرررروالذ يعيررررد صررررنعاا 
 الحتواء سوائل

 RECONDITIONED أمثلة لعالمات توضع على عبوات مجددة 6-1-3-11

 
1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01 RL 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )ح( و)ط( و) (8-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

 

 
1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

 )ه(و( ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )ح( و)ط( و) (8-3-1-6يف  مبختحسبما هو  

 

 SALVAGEاحتياطية مثال لعالمة توضع على عبوة  6-1-3-12

 
1A2T/Y300/S/01 

  USA/abc 
 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6يف  حسبما هو مبخت 
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما هو مبخت يف  

 

علرى  هوضرع، ميكر  يم 12-3-1-6و 11-3-1-6و 10-3-1-6، املقدمة عناا يمثلرة يف العالمة :مالحظة
 عدة يسطر بشرط التقيد بالتسلسل الصحيح. سطر واحد يو

 اشتراطات تتعلق بالعبوات 6-1-4
 اشتراطات عامة 6-1-4-0

 ال ُيسمح بأم يشكل ي   فاذ للماتة م  العبوة احملتوية هلا خطرا يف ظروف النقل العاتية. 
 األسطوانات الفوالذية 6-1-4-1

1A1 غ  قابل للنزعغطاء ب 
1A2 غطاء قابل للنزعب 
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تناسر  مرع سررعة ه يررةاافوبسرمااة  مر  يلررواح الفروالذ مر   رروع مناسر   واألغطيرةيصرنع بسرم األسررطوا ة  6-1-4-1-1
 .قصوتاألسطوا ة واالستخدام امل

 ةالدولي املنظمةر يف حالة األسطوا ات املصنوعة م  فوالذ اربوين، حتدت ي واع الفوالذ "املناسبة" وفقا  ملعيا مالحظة:
"صفيحة مر  فروالذ اربروين مردلف  علرى السراخ  ذ  خصرائص جتاريرة وقابرل للسرح ".  ISO 3573:1999 رقم، القياسيتوحيد لل

"صفيحة م  فوالذ اربروين مردلف  علرى البرارت ذ  خصرائص جتاريرة  ISO 3574:1999 رقملتوحيد املقاييس،  ةالدولي املنظمةومعيار 
لررت حتردت ي ررواع فروالذ "مناسرربة"،  100 عرر  سرعتااهقرل ألسرطوا ات املصرنوعة مرر  فروالذ اربروين الرري ا حالررة ويف وقابرل للسرح ".

"صفيح إلكرتوليي مدلف  علرى  ISO 11949:1995 رقملتوحيد املقاييس،  ةالدولي املنظمةإضافة إىل املعاي  املذاورة آ فا  وفقا  ملعيار 
 "فررررررروالذ إلكرتوليررررررري مررررررردلف  علررررررى البرررررررارت ومطلررررررري بالكروم/ياسررررررريد الكرررررررروم" واملعيرررررررارISO 11950:1995 رقرررررررم البررررررارت" واملعيرررررررار

الفروالذ  يو "لوحة سوتاء مدلفنة على البارت بشكل ملفوف إل تاج الصفيح اإللكرتوليري املردلف  علرى البرارت ISO 11951:1995 رقم
 اإللكرتوليي املدلف  على البارت واملطلي".

لرررتا  مرر  السررائل. وهرردرز ترزات اجلسررم  40اجلسررم يف األسررطوا ات الرري هتسررع ألاثررر مرر  هلحررم ترزات  6-1-4-1-2
 يقل م  السائل. يو لرتا 40 يو هلحم يف حالة يسطوا ات  قل املوات االصلبة يو ميكا يكيا  

 هلحم، وميك  هراي  حلقات هقوية منفصلة. يو هدرز احلواف ميكا يكيا   6-1-4-1-3
 يقرل عر  طروقخت وردتي  للدحربرة مرا ال لررتا   60سرعتاا  تجراوزمل بسم األسرطوا ة الري هبوب  عام، حي 6-1-4-1-4
ميكرر   ال هثبرر  بيرردا  علررى اجلسررم ئيررغ ،علررى األقررل طرروقخت مسررتقلخت للدحربررة. فرراذا اا رر  هنررا  يطررواق مسررتقلة للدحربررة يو

 هلحم يطواق الدحربة بطريقة اللحام بالنقط. وال ا زالقاا.
األسطوا ة ذات الغطاء غ  القابرل للنرزع  ءغطا يو يتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف بسمال  6-1-4-1-5
(1A1) 7 .األسرررطوا ات ذات الفتحرررات الررري يتجررراوز قطرهرررا ذلرررك فتعترررد مررر  النررروع ذ  الغطررراء القابرررل للنرررزع يمرررا سرررم (1A2) .

لتسررب يف ظررروف النقرل العاتيررة. ل وما عررةظرل العبرروة حمكمرة غطراء األسررطوا ة ئيرغ ه يو الفتحرة يف بسررم وسريلة إغررالقوهصرمم 
مرا  وسائل اإلغالقوسائل إحكام يخرى مع  ةيي يو هلحم يف مكاهنا. وهستخدم حشايا يو ميكا يكيا   وسيلة اإلغالقوهدرز حافة 

 ئكم هصميماا. ما عة للتسربذاهتا  وسائل اإلغالقهك   مل
ألسررطوا ات ذات األغطيررة القابلررة للنررزع ئيررغ هظررل حمكمررة، وئيررغ سررتخدم وسررائل إغررالق اههصررمم و  6-1-4-1-6

وسرائل إحكرام يخررى مرع مجيرع ي رواع األغطيرة  ةيير يو ستخدم حشاياهيف ظروف النقل العاتية. و  ما عة للتسربهظل األسطوا ات 
 .قابلة للنزعال
ولرروازم الرتايرر  متوافقررة مررع  غررالقووسررائل اإل واألغطيررة هكرر  املرروات املسررتخدمة يف صررنع األبسررام مل إذا 6-1-4-1-7

 هعررراجل معاجلرررة مناسررربة. وحيرررتف  الطرررالء يو هغطرررى السرررطوح الداخليرررة لألسرررطوا ة بطرررالء واق مناسررر  ،احملتويرررات املطلررروب  قلارررا
 املعاجلة باخلواص الواقية يف ظروف النقل العاتية. يو
 لرتا . 450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-1-8

 اغ.  400 الصافية القصوى:الكتلة  6-1-4-1-9
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التصررميمي األصررلي ووضررع  عليرر   مرروذجهشرر  هررذا العالمررات إىل قرردرة يتاء ياررد مرر  هلررك الرري اختررد مرر  يبلاررا الن وال .( )و
 عالماهتا.

 NEW أمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة 6-1-3-10

 
4G/Y145/S/02 
NL/VL823 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

 الليفي صندوق بديد م  الكرهومل

 
1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز( -3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

فوالذيررررررررة بديرررررررردة لتعبئررررررررة سررررررررطوا ة أل
 السوائل

 
1A2/Y150/S/01 

NL/VL825 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

ألسطوا ة فوالذيرة بديردة لتعبئرة مروات 
 عبوات تاخلية يو صلبة

 
4HW/Y136/S/98 
NL/VL826 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

لصرررررندوق بديرررررد مررررر  البالسرررررتيك ذ  
 مواصفات مكافئة

 
1A2/Y/100/01 

USA/MM5 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )و( و)ز(1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

ألسررررطوا ة مرررر  الفرررروالذ يعيررررد صررررنعاا 
 الحتواء سوائل

 RECONDITIONED أمثلة لعالمات توضع على عبوات مجددة 6-1-3-11

 
1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01 RL 

 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )ح( و)ط( و) (8-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 

 

 
1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

 )ه(و( ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6 حسبما هو مبخت يف 
 )ح( و)ط( و) (8-3-1-6يف  مبختحسبما هو  

 

 SALVAGEاحتياطية مثال لعالمة توضع على عبوة  6-1-3-12

 
1A2T/Y300/S/01 

  USA/abc 
 )ه(و (ت)و (ج)و (ب)و (ي)1-3-1-6يف  حسبما هو مبخت 
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما هو مبخت يف  

 

علرى  هوضرع، ميكر  يم 12-3-1-6و 11-3-1-6و 10-3-1-6، املقدمة عناا يمثلرة يف العالمة :مالحظة
 عدة يسطر بشرط التقيد بالتسلسل الصحيح. سطر واحد يو

 اشتراطات تتعلق بالعبوات 6-1-4
 اشتراطات عامة 6-1-4-0

 ال ُيسمح بأم يشكل ي   فاذ للماتة م  العبوة احملتوية هلا خطرا يف ظروف النقل العاتية. 
 األسطوانات الفوالذية 6-1-4-1

1A1 غ  قابل للنزعغطاء ب 
1A2 غطاء قابل للنزعب 
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تناسر  مرع سررعة ه يررةاافوبسرمااة  مر  يلررواح الفروالذ مر   رروع مناسر   واألغطيرةيصرنع بسرم األسررطوا ة  6-1-4-1-1
 .قصوتاألسطوا ة واالستخدام امل

 ةالدولي املنظمةر يف حالة األسطوا ات املصنوعة م  فوالذ اربوين، حتدت ي واع الفوالذ "املناسبة" وفقا  ملعيا مالحظة:
"صفيحة مر  فروالذ اربروين مردلف  علرى السراخ  ذ  خصرائص جتاريرة وقابرل للسرح ".  ISO 3573:1999 رقم، القياسيتوحيد لل

"صفيحة م  فوالذ اربروين مردلف  علرى البرارت ذ  خصرائص جتاريرة  ISO 3574:1999 رقملتوحيد املقاييس،  ةالدولي املنظمةومعيار 
لررت حتردت ي ررواع فروالذ "مناسرربة"،  100 عرر  سرعتااهقرل ألسرطوا ات املصرنوعة مرر  فروالذ اربروين الرري ا حالررة ويف وقابرل للسرح ".

"صفيح إلكرتوليي مدلف  علرى  ISO 11949:1995 رقملتوحيد املقاييس،  ةالدولي املنظمةإضافة إىل املعاي  املذاورة آ فا  وفقا  ملعيار 
 "فررررررروالذ إلكرتوليررررررري مررررررردلف  علررررررى البرررررررارت ومطلررررررري بالكروم/ياسررررررريد الكرررررررروم" واملعيرررررررارISO 11950:1995 رقرررررررم البررررررارت" واملعيرررررررار

الفروالذ  يو "لوحة سوتاء مدلفنة على البارت بشكل ملفوف إل تاج الصفيح اإللكرتوليري املردلف  علرى البرارت ISO 11951:1995 رقم
 اإللكرتوليي املدلف  على البارت واملطلي".

لرررتا  مرر  السررائل. وهرردرز ترزات اجلسررم  40اجلسررم يف األسررطوا ات الرري هتسررع ألاثررر مرر  هلحررم ترزات  6-1-4-1-2
 يقل م  السائل. يو لرتا 40 يو هلحم يف حالة يسطوا ات  قل املوات االصلبة يو ميكا يكيا  

 هلحم، وميك  هراي  حلقات هقوية منفصلة. يو هدرز احلواف ميكا يكيا   6-1-4-1-3
 يقرل عر  طروقخت وردتي  للدحربرة مرا ال لررتا   60سرعتاا  تجراوزمل بسم األسرطوا ة الري هبوب  عام، حي 6-1-4-1-4
ميكرر   ال هثبرر  بيرردا  علررى اجلسررم ئيررغ ،علررى األقررل طرروقخت مسررتقلخت للدحربررة. فرراذا اا رر  هنررا  يطررواق مسررتقلة للدحربررة يو

 هلحم يطواق الدحربة بطريقة اللحام بالنقط. وال ا زالقاا.
األسطوا ة ذات الغطاء غ  القابرل للنرزع  ءغطا يو يتجاوز قطر فتحة امللء والتفريغ والتنفيس يف بسمال  6-1-4-1-5
(1A1) 7 .األسرررطوا ات ذات الفتحرررات الررري يتجررراوز قطرهرررا ذلرررك فتعترررد مررر  النررروع ذ  الغطررراء القابرررل للنرررزع يمرررا سرررم (1A2) .

لتسررب يف ظررروف النقرل العاتيررة. ل وما عررةظرل العبرروة حمكمرة غطراء األسررطوا ة ئيرغ ه يو الفتحرة يف بسررم وسريلة إغررالقوهصرمم 
مرا  وسائل اإلغالقوسائل إحكام يخرى مع  ةيي يو هلحم يف مكاهنا. وهستخدم حشايا يو ميكا يكيا   وسيلة اإلغالقوهدرز حافة 

 ئكم هصميماا. ما عة للتسربذاهتا  وسائل اإلغالقهك   مل
ألسررطوا ات ذات األغطيررة القابلررة للنررزع ئيررغ هظررل حمكمررة، وئيررغ سررتخدم وسررائل إغررالق اههصررمم و  6-1-4-1-6

وسرائل إحكرام يخررى مرع مجيرع ي رواع األغطيرة  ةيير يو ستخدم حشاياهيف ظروف النقل العاتية. و  ما عة للتسربهظل األسطوا ات 
 .قابلة للنزعال
ولرروازم الرتايرر  متوافقررة مررع  غررالقووسررائل اإل واألغطيررة هكرر  املرروات املسررتخدمة يف صررنع األبسررام مل إذا 6-1-4-1-7

 هعررراجل معاجلرررة مناسررربة. وحيرررتف  الطرررالء يو هغطرررى السرررطوح الداخليرررة لألسرررطوا ة بطرررالء واق مناسررر  ،احملتويرررات املطلررروب  قلارررا
 املعاجلة باخلواص الواقية يف ظروف النقل العاتية. يو
 لرتا . 450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-1-8

 اغ.  400 الصافية القصوى:الكتلة  6-1-4-1-9
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 األسطوانات المصنوعة من األلومنيوم 6-1-4-2
1B1 غطاء غ  قابل للنزعب 
1B2 غطاء قابل للنزعب 

مررر  سرررربيكة  يو يف املائرررة 99هقررررل تربرررة  قاوهررر  عررر   ال األسرررطوا ة مررر  يلومنيررروم وغطررراء يصرررنع بسرررم 6-1-4-2-1
 .املقصوتلسعة األسطوا ة واالستخدام هبعا   ومسك اافمناس  يلومنيوم. وهكوم ماتة الصنع م   وع 

 ترزات احلواف، إم وبدت، ئلقات هقوية منفصلة. ىلحم مجيع الدرزات. وهقو ه 6-1-4-2-2
 يقرل عر  طروقخت وردتي  للدحربرة مرا ال لررتا   60سرعتاا  هتجراوزحيمل بسم األسرطوا ة الري  ،بوب  عام 6-1-4-2-3
ميكرر   ال علررى اجلسررم ئيررغ يطررواق مسررتقلة للدحربررة، هثبرر  بيرردا    فرراذا اا رر  هنررا علررى األقررل طرروقخت مسررتقلخت للدحربررة. يو

 هلحم يطواق الدحربة بطريق اللحام بالنقط. وال ا زالقاا.
األسرطوا ات ذات الغطراء غر  القابرل  غطراء يو امللء والتفريغ والتنفيس يف بسم اتال يتجاوز قطر فتح 6-1-4-2-4

(. 1B2) ا ات ذات الفتحات الري يتجراوز قطرهرا ذلرك فتعترد مر  النروع ذ  الغطراء القابرل للنرزعاألسطو  يما سم. 7 (1B1للنزع )
يف ظررروف النقرل العاتيررة.  وما عررة للتسرربغطراء األسررطوا ة ئيرغ هظرل العبرروة حمكمرة  يو الفتحرة يف بسررم وسريلة إغررالقصرمم هو 

ييرة وسرائل إحكرام يخررى  يو حشرايا. وهسرتخدم للتسررب ما عرةيف مكاهنا ئيغ يوفر اللحام ترزة  وسائل اإلغالقوهلحم حواف 
 ئكم هصميماا. ما عة للتسربذاهتا  وسائل اإلغالقهك   ما مل وسائل اإلغالقمع 
سررتخدم وسررائل إغررالق األسررطوا ات ذات األغطيررة القابلررة للنررزع ئيررغ هظررل حمكمررة، وئيررغ ههصررمم و  6-1-4-2-5

وسرائل إحكرام يخررى مرع مجيرع ي رواع األغطيرة  ةيير يو حشاياستخدم هالعاتية. و  يف ظروف النقل ما عة للتسربهظل األسطوا ات 
 قابلة للنزع.ال
 لرتا   450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-2-6

 اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-2-7

 األلومنيوم أو األسطوانات المصنوعة من معدن آخر غير الفوالذ 6-1-4-3
1N1 نزعغطاء غ  قابل للب 
1N2 غطاء قابل للنزعب 

األلومنيروم. وهكروم املراتة  يو م  سبيكة معد ية غ  الفروالذ يو يصنع بسم وغطاء األسطوا ة م  املعدم 6-1-4-3-1
 م   وع مناس  ومسك ااف يتناس  مع سعة األسطوا ة واالستخدام املقصوت.

يرة مسرتقلة. وجتمرع مجيرع الردرزات، إم هقوى ترزات احلواف، إم وبدت، وذلرك باسرتخدام حلقرات هقو  6-1-4-3-2
 سبيكة املعدم املستخدمخت. يو إىل ذلك( وفقا  آلخر التطورات التقنية املتعلقة باملعدم وما وبدت، )ع  طريق اللحام

 يقرل عر  طروقخت وردتي  للدحربرة مرا ال لررتا   60بوب  عام، حيمل بسم األسرطوا ة الري هتجراوز سرعتاا  6-1-4-3-3
ميكرر   ال هثبرر  بيرردا  علررى اجلسررم ئيررغ ،وقخت مسررتقلخت للدحربررة. فرراذا اا رر  هنررا  يطررواق مسررتقلة للدحربررةعلررى األقررل طرر يو

 هلحم يطواق الدحربة بطريقة اللحام بالنقط.  وال ا زالقاا.
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غطرراء األسررطوا ة ذات الغطرراء غرر  القابررل  يو ال يتجرراوز قطررر فتحررات املررلء والتفريررغ والتنفرريس يف بسررم 6-1-4-3-4
. (1N2)األسطوا ات ذات الفتحات الي يتجراوز قطرهرا ذلرك فتعترد مر  النروع ذ  الغطراء القابرل للنرزع  يما سم. 7 (1N1)للنزع 

غطراء األسررطوا ة ئيرغ هظرل العبرروة حمكمرة وما عررة للتسررب يف ظررروف النقرل العاتيررة.  يو وهصرمم وسريلة إغررالق الفتحرة يف بسررم
، ئيرغ يكروم مجرع سربيكة املعردم املسرتخدمخت يو آلخرر التطرورات التقنيرة يف املعردم وهلحم حافة وسريلة اإلغرالق يف مكاهنرا وفقرا  

هك  وسائل اإلغالق ذاهتا ما عة  ما مل يية وسائل إحكام يخرى مع وسائل اإلغالق يو . وهستخدم حشاياالدرزات ما عا  للتسرب
 للتسرب ئكم هصميماا.

ذات األغطيررة القابلررة للنررزع ئيررغ هظررل حمكمررة، وئيررغ هصررمم وهسررتخدم وسررائل إغررالق األسررطوا ات  6-1-4-3-5
ييرة وسرائل إحكرام يخررى مرع مجيرع ي رواع األغطيرة  يو هظل األسطوا ات ما عة للتسرب يف ظروف النقل العاتية. وهستخدم حشايا

 القابلة للنزع.
 لرتا   450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-3-6
 غا  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-3-7
 األلومنيوم أو الفوالذ تنكات 6-1-4-4

3A1  ،غطاء غ  قابل للنزعبفوالذ 
3A2  ،غطاء قابل للنزعبفوالذ 
3B1  ،غطاء غ  قابل للنزعبيلومنيوم 
3B2  ،غطاء قابل للنزعبيلومنيوم 

مر   يو األقرلعلرى يف املائرة  99األلومنيروم بدربرة  قراوة  يو مر  يلرواح الفروالذالتنكة يصنع بسم وغطاء  6-1-4-4-1
 .املقصوتسبيكة يلومنيوم قاعدية. وهكوم املاتة م   وع مناس  ومسك ااف يتناسبام مع سعة التنكة واالستخدام 

هلحررررم حررررواف التنكررررات الفوالذيررررة. وهلحررررم ترزات التنكررررات الفوالذيررررة املخصصررررة  يو هرررردرز ميكا يكيررررا   6-1-4-4-2
يقرل  يو لررتا   40هلحرم ترزات التنكرات الفوالذيرة املخصصرة الحترواء  يو  يكيرا  لرتا  مر  السروائل. وهردرز ميكا 40الحتواء ياثر م  

باسرررتخدام حلقرررة هقويرررة  ،ترزات احلرررواف، إم وبررردت ىلحم مجيرررع الررردرزات. وهقرررو تيف التنكرررات األلومنيررروم فررر يمرررا مررر  السررروائل.
 مستقلة.

ذات الفتحات األاد م  النوع سم. وهعتد التنكات  7( 3B1و 3A1) اتالتنك اتال يتجاوز قطر فتح 6-1-4-4-3
يف ظررروف النقررل  وما عررة للتسررربالفتحررات ئيررغ هظررل حمكمررة  وسررائل إغررالق. وهصررمم (3B2و 3A2)ذ  الغطرراء القابررل للنررزع 

ئكررم  ما عررة للتسرررةب وسررائل اإلغررالقهكرر   مررا مل وسررائل اإلغررالقييررة وسررائل إحكررام يخرررى مررع  يو حشرراياالعاتيررة. وهسررتخدم 
 هصميماا.

متوافقرة مرع  جتايزهراولروازم  وسرائل إغالقاراو  ويغطيتااهك  املوات املستخدمة يف صنع بسم التنكة  مل إذا 6-1-4-4-4
املعاجلرررة  يو هعررراجل معاجلرررة مناسررربة. وحيرررتف  الطرررالء يو هغطرررى األسرررطح الداخليرررة بطرررالء واق مناسررر  ،احملتويرررات املطلررروب  قلارررا

 باخلواص الواقية يف ظروف النقل العاتية.
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 األسطوانات المصنوعة من األلومنيوم 6-1-4-2
1B1 غطاء غ  قابل للنزعب 
1B2 غطاء قابل للنزعب 

مررر  سرررربيكة  يو يف املائرررة 99هقررررل تربرررة  قاوهررر  عررر   ال األسرررطوا ة مررر  يلومنيررروم وغطررراء يصرررنع بسرررم 6-1-4-2-1
 .املقصوتلسعة األسطوا ة واالستخدام هبعا   ومسك اافمناس  يلومنيوم. وهكوم ماتة الصنع م   وع 

 ترزات احلواف، إم وبدت، ئلقات هقوية منفصلة. ىلحم مجيع الدرزات. وهقو ه 6-1-4-2-2
 يقرل عر  طروقخت وردتي  للدحربرة مرا ال لررتا   60سرعتاا  هتجراوزحيمل بسم األسرطوا ة الري  ،بوب  عام 6-1-4-2-3
ميكرر   ال علررى اجلسررم ئيررغ يطررواق مسررتقلة للدحربررة، هثبرر  بيرردا    فرراذا اا رر  هنررا علررى األقررل طرروقخت مسررتقلخت للدحربررة. يو

 هلحم يطواق الدحربة بطريق اللحام بالنقط. وال ا زالقاا.
األسرطوا ات ذات الغطراء غر  القابرل  غطراء يو امللء والتفريغ والتنفيس يف بسم اتال يتجاوز قطر فتح 6-1-4-2-4

(. 1B2) ا ات ذات الفتحات الري يتجراوز قطرهرا ذلرك فتعترد مر  النروع ذ  الغطراء القابرل للنرزعاألسطو  يما سم. 7 (1B1للنزع )
يف ظررروف النقرل العاتيررة.  وما عررة للتسرربغطراء األسررطوا ة ئيرغ هظرل العبرروة حمكمرة  يو الفتحرة يف بسررم وسريلة إغررالقصرمم هو 

ييرة وسرائل إحكرام يخررى  يو حشرايا. وهسرتخدم للتسررب ما عرةيف مكاهنا ئيغ يوفر اللحام ترزة  وسائل اإلغالقوهلحم حواف 
 ئكم هصميماا. ما عة للتسربذاهتا  وسائل اإلغالقهك   ما مل وسائل اإلغالقمع 
سررتخدم وسررائل إغررالق األسررطوا ات ذات األغطيررة القابلررة للنررزع ئيررغ هظررل حمكمررة، وئيررغ ههصررمم و  6-1-4-2-5

وسرائل إحكرام يخررى مرع مجيرع ي رواع األغطيرة  ةيير يو حشاياستخدم هالعاتية. و  يف ظروف النقل ما عة للتسربهظل األسطوا ات 
 قابلة للنزع.ال
 لرتا   450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-2-6

 اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-2-7

 األلومنيوم أو األسطوانات المصنوعة من معدن آخر غير الفوالذ 6-1-4-3
1N1 نزعغطاء غ  قابل للب 
1N2 غطاء قابل للنزعب 

األلومنيروم. وهكروم املراتة  يو م  سبيكة معد ية غ  الفروالذ يو يصنع بسم وغطاء األسطوا ة م  املعدم 6-1-4-3-1
 م   وع مناس  ومسك ااف يتناس  مع سعة األسطوا ة واالستخدام املقصوت.

يرة مسرتقلة. وجتمرع مجيرع الردرزات، إم هقوى ترزات احلواف، إم وبدت، وذلرك باسرتخدام حلقرات هقو  6-1-4-3-2
 سبيكة املعدم املستخدمخت. يو إىل ذلك( وفقا  آلخر التطورات التقنية املتعلقة باملعدم وما وبدت، )ع  طريق اللحام

 يقرل عر  طروقخت وردتي  للدحربرة مرا ال لررتا   60بوب  عام، حيمل بسم األسرطوا ة الري هتجراوز سرعتاا  6-1-4-3-3
ميكرر   ال هثبرر  بيرردا  علررى اجلسررم ئيررغ ،وقخت مسررتقلخت للدحربررة. فرراذا اا رر  هنررا  يطررواق مسررتقلة للدحربررةعلررى األقررل طرر يو

 هلحم يطواق الدحربة بطريقة اللحام بالنقط.  وال ا زالقاا.
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غطرراء األسررطوا ة ذات الغطرراء غرر  القابررل  يو ال يتجرراوز قطررر فتحررات املررلء والتفريررغ والتنفرريس يف بسررم 6-1-4-3-4
. (1N2)األسطوا ات ذات الفتحات الي يتجراوز قطرهرا ذلرك فتعترد مر  النروع ذ  الغطراء القابرل للنرزع  يما سم. 7 (1N1)للنزع 

غطراء األسررطوا ة ئيرغ هظرل العبرروة حمكمرة وما عررة للتسررب يف ظررروف النقرل العاتيررة.  يو وهصرمم وسريلة إغررالق الفتحرة يف بسررم
، ئيرغ يكروم مجرع سربيكة املعردم املسرتخدمخت يو آلخرر التطرورات التقنيرة يف املعردم وهلحم حافة وسريلة اإلغرالق يف مكاهنرا وفقرا  

هك  وسائل اإلغالق ذاهتا ما عة  ما مل يية وسائل إحكام يخرى مع وسائل اإلغالق يو . وهستخدم حشاياالدرزات ما عا  للتسرب
 للتسرب ئكم هصميماا.

ذات األغطيررة القابلررة للنررزع ئيررغ هظررل حمكمررة، وئيررغ هصررمم وهسررتخدم وسررائل إغررالق األسررطوا ات  6-1-4-3-5
ييرة وسرائل إحكرام يخررى مرع مجيرع ي رواع األغطيرة  يو هظل األسطوا ات ما عة للتسرب يف ظروف النقل العاتية. وهستخدم حشايا

 القابلة للنزع.
 لرتا   450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-3-6
 غا  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-3-7
 األلومنيوم أو الفوالذ تنكات 6-1-4-4

3A1  ،غطاء غ  قابل للنزعبفوالذ 
3A2  ،غطاء قابل للنزعبفوالذ 
3B1  ،غطاء غ  قابل للنزعبيلومنيوم 
3B2  ،غطاء قابل للنزعبيلومنيوم 

مر   يو األقرلعلرى يف املائرة  99األلومنيروم بدربرة  قراوة  يو مر  يلرواح الفروالذالتنكة يصنع بسم وغطاء  6-1-4-4-1
 .املقصوتسبيكة يلومنيوم قاعدية. وهكوم املاتة م   وع مناس  ومسك ااف يتناسبام مع سعة التنكة واالستخدام 

هلحررررم حررررواف التنكررررات الفوالذيررررة. وهلحررررم ترزات التنكررررات الفوالذيررررة املخصصررررة  يو هرررردرز ميكا يكيررررا   6-1-4-4-2
يقرل  يو لررتا   40هلحرم ترزات التنكرات الفوالذيرة املخصصرة الحترواء  يو  يكيرا  لرتا  مر  السروائل. وهردرز ميكا 40الحتواء ياثر م  

باسرررتخدام حلقرررة هقويرررة  ،ترزات احلرررواف، إم وبررردت ىلحم مجيرررع الررردرزات. وهقرررو تيف التنكرررات األلومنيررروم فررر يمرررا مررر  السررروائل.
 مستقلة.

ذات الفتحات األاد م  النوع سم. وهعتد التنكات  7( 3B1و 3A1) اتالتنك اتال يتجاوز قطر فتح 6-1-4-4-3
يف ظررروف النقررل  وما عررة للتسررربالفتحررات ئيررغ هظررل حمكمررة  وسررائل إغررالق. وهصررمم (3B2و 3A2)ذ  الغطرراء القابررل للنررزع 

ئكررم  ما عررة للتسرررةب وسررائل اإلغررالقهكرر   مررا مل وسررائل اإلغررالقييررة وسررائل إحكررام يخرررى مررع  يو حشرراياالعاتيررة. وهسررتخدم 
 هصميماا.

متوافقرة مرع  جتايزهراولروازم  وسرائل إغالقاراو  ويغطيتااهك  املوات املستخدمة يف صنع بسم التنكة  مل إذا 6-1-4-4-4
املعاجلرررة  يو هعررراجل معاجلرررة مناسررربة. وحيرررتف  الطرررالء يو هغطرررى األسرررطح الداخليرررة بطرررالء واق مناسررر  ،احملتويرررات املطلررروب  قلارررا

 باخلواص الواقية يف ظروف النقل العاتية.
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 لرتا   60 السعة القصوى للتنكة: 6-1-4-4-5

 اغ  120 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-4-6
 األسطوانات المصنوعة من الخشب الرقائقي  6-1-4-5

1D 

وخاليررا  مر  ي  عيروب ميكر  يم هقلررل  صراحلا  للترداول التجرار  التجفيررفيكروم اخلشر  املسرتخدم بيرد  6-1-4-5-1
حالرة اسرتخدام مروات يخررى غر  اخلشر  الرقرائقي يف صرنع األغطيرة، هكروم  وعيتارا  ويف .املقصروتةألغرا  لم  افاءة األسطوا ة 

 معاتلة للخش  الرقائقي.
، ألغطيرةيقرل عر  ثرالث طبقرات لصرنع ا وال يقل ع  طبقترخت لصرنع اجلسرم، ال ستخدم خش  رقائقيي 6-1-4-5-2

 ويكوم اجتاا ارهوم الطبقات متعامدا . هتأثر باملاء، ال وهكوم الطبقات شديدة االلتصاق ببعضاا مباتة الصقة
 .قصوتسعة األسطوا ة واالستخدام املل ةالئمم صالهتااألسطوا ة وو  يةغطييكوم هصميم بسم و  6-1-4-5-3
علرى  مراتة معاتلرة يخررى هثبر  باحكرام ةيير يو ارافر  هبط  األغطية برورق ،تقائق احملتويات هنخيلملنع  6-1-4-5-4

 بطول حميط الغطاء.الغطاء ومتتد إىل اخلارج 
 لرتا   250 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-5-5

 اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-5-6

 حذف . 6-1-4-6
 الليفي مصنوعة من الكرتوناألسطوانات ال 6-1-4-7

 1G 

مصفحة  يو ، ملصقة(غ  املموج)الكرهوم  يو يتكوم بسم األسطوا ة م  عدة طبقات م  الورق الثقيل 6-1-4-7-1
مررراتة  يو رقرررائق معد يرررة يو ورق الكرافررر  املعررراجل بالشرررمع يو ياثرررر مررر  القرررار يو طبقرررة واقيرررةعلرررى معرررا  بشررركل بيرررد، وقرررد حتترررو  

 بالستيكية، إت.
 البالستيك، يو اخلش  الرقائقي، يو املعدم، يو ،الليفي الكرهوم يو ،هصنع األغطية م  اخلش  الطبيعي 6-1-4-7-2
مراتة  يو رقرائق معد يرة يو ورق الكرافر  املعراجل بالشرمع يو ياثرر مر  القرار يو طبقرة واقيرةعلرى ماتة مناسبة يخرى، وقد حتتو   يو

 بالستيكية، إت.
 .املقصوتمع سعة األسطوا ة واستخداماا  ووصالهتااألسطوا ة  ويغطيةيتناس  هصميم بسم  6-1-4-7-3
 هنفصل طبقاهتا يف ظروف النقل العاتية. ال مة للماء بدربة اافية ئيغمقاو  اجملمَّعةهكوم العبوة  6-1-4-7-4

 لرتا   450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-7-5
 اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-7-6
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 المصنوعة من البالستيك تنكاتاألسطوانات وال 6-1-4-8
1H1 غطاء غ  قابل للنزعب ،يسطوا ة 
1H2 قابل للنزعغطاء ب ،يسطوا ة 
3H1 غطاء غ  قابل للنزعهنكة، ب 
3H2 ،غطاء قابل للنزعب هنكة 

هصرررنع العبررروة مررر  مررراتة بالسرررتيكية مناسررربة وهكررروم ذات قررروة اافيرررة هتناسررر  مرررع سرررعتاا واسرررتخداماا  6-1-4-8-1
خملفرات غ  يية ماتة سبق استخداماا  مهستخد ال ،1-2-1وباستثناء املوات البالستيكية املعات هدويرها حسبما ورت يف . املقصوت
 موات يعيد طحناا م   فس عملية التصنيع. وهكوم العبوة ذات مقاومة اافية للتقاتم والتحلل الرذ  هسربب  املراتة املعبرأة يو اإل تاج

 األشعة فوق البنفسجية. يو
وقايرررة عررر  طريررق إضرررافة يسررروت يلرررزم هررروف  هررذا ال ،إذا هطلرر  األمرررر الوقايرررة مرر  األشرررعة فررروق البنفسررجية 6-1-4-8-2

صرراتةات مناسرربة يخرررى. وهتوافررق هررذا املضررافات مررع حمتويررات العبرروة وهظررل فعالررة طرروال عمررر العبرروة.  يو ي  صرربغات يو الكربرروم
صررراتةات غررر  هلرررك املسرررتخدمة يف صرررناعة النمررروذج التصرررميمي املخترررد، ميكررر   يو صررربغات يو وحيثمرررا اسرررتخدم يسررروت الكربررروم

إذا اررام احملترروى الرروزين  يو مرر  الكتلررةيف املائررة  2يتجرراوز  ال ة االختبررار إذا اررام احملترروى الرروزين ألسرروت الكربرروماالسررتغناء عرر  إعررات
 وليس هنا  حد حملتوى صاتةات األشعة فوق البنفسجية. ؛م  الكتلةيف املائة  3 يتجاوز ال للصبغة

خرررى ألغرررا  غرر  الوقايررة مرر  األشررعة فرروق ي ةمضررافمرروات ميكرر  يم يتضررم  هرايرر  املرراتة البالسررتيكية  6-1-4-8-3
هرذا احلالرة  ويف اخلواص الكيميائية والفيزيائية للماتة الي صنع  مناا العبروة. يف ضارا   هأث ا   واتهؤثر هذا امل يال البنفسجية، شريطة

 ميك  االستغناء ع  إعاتة االختبار.
، علررى يم هؤخررذ يف املقصرروتمررع سررعتاا واسررتخداماا  ا  كرروم مسررك برردار العبرروة يف مجيررع  قاطاررا متناسرربي 6-1-4-8-4

 االعتبار اإلبااتات الي ميك  يم هتعر  هلا ال  قطة.
األسرررطوا ات ذات الغطررراء غررر   يغطيرررة يو مابسرررياملرررلء والتفريرررغ والتنفررريس يف  اتال يتجررراوز قطرررر فتحررر 6-1-4-8-5

األسرررطوا ات والتنكرررات ذات الفتحرررات  يمرررا سرررم. 7( 3H1) ذات الغطررراء غررر  القابرررل للنرررزع اتيف التنكررر يو (1H1القابرررل للنرررزع )
 غطرراء األسررطوا ة يو يف بسررم وسررائل إغررالق الفتحررات. وهصررمم (3H2و 1H2)األاررد فتعتررد مرر  النرروع ذ  الغطرراء القابررل للنررزع 

م يخررى مرع وسرائل إحكرا ةيير يو يف ظرروف النقرل العاتيرة. وهسرتخدم حشرايا وما عرة للتسرربالتنكة ئيغ هظرل العبروة حمكمرة  يو
 ئكم هصميماا. ما عة للتسربذاهتا  وسائل اإلغالقهك   ما مل وسائل اإلغالق

ستخدام وسائل إغالق األسطوا ات والتنكات ذات األغطيرة القابلرة للنرزع ئيرغ هظرل العبروات ههصمم و  6-1-4-8-6
 يكر  هصرميم األسرطوا ة مرا مل ابلرة للنرزعيف ظروف النقرل العاتيرة. وهسرتخدم حشرايا مرع مجيرع األغطيرة الق وما عة للتسربحمكمة 

 .على النحو الواب عندما يثب  الغطاء القابل للنزع  ما عة للتسربجيعلاا  على النحو الذ التنكة  يو
 لرتا   1H2: 450و 1H1 السعة القصوى لألسطوا ة والتنكة: 6-1-4-8-7

  3H1 3وH2: 60   لرتا 
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 لرتا   60 السعة القصوى للتنكة: 6-1-4-4-5

 اغ  120 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-4-6
 األسطوانات المصنوعة من الخشب الرقائقي  6-1-4-5

1D 

وخاليررا  مر  ي  عيروب ميكر  يم هقلررل  صراحلا  للترداول التجرار  التجفيررفيكروم اخلشر  املسرتخدم بيرد  6-1-4-5-1
حالرة اسرتخدام مروات يخررى غر  اخلشر  الرقرائقي يف صرنع األغطيرة، هكروم  وعيتارا  ويف .املقصروتةألغرا  لم  افاءة األسطوا ة 

 معاتلة للخش  الرقائقي.
، ألغطيرةيقرل عر  ثرالث طبقرات لصرنع ا وال يقل ع  طبقترخت لصرنع اجلسرم، ال ستخدم خش  رقائقيي 6-1-4-5-2

 ويكوم اجتاا ارهوم الطبقات متعامدا . هتأثر باملاء، ال وهكوم الطبقات شديدة االلتصاق ببعضاا مباتة الصقة
 .قصوتسعة األسطوا ة واالستخدام املل ةالئمم صالهتااألسطوا ة وو  يةغطييكوم هصميم بسم و  6-1-4-5-3
علرى  مراتة معاتلرة يخررى هثبر  باحكرام ةيير يو ارافر  هبط  األغطية برورق ،تقائق احملتويات هنخيلملنع  6-1-4-5-4

 بطول حميط الغطاء.الغطاء ومتتد إىل اخلارج 
 لرتا   250 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-5-5

 اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-5-6

 حذف . 6-1-4-6
 الليفي مصنوعة من الكرتوناألسطوانات ال 6-1-4-7

 1G 

مصفحة  يو ، ملصقة(غ  املموج)الكرهوم  يو يتكوم بسم األسطوا ة م  عدة طبقات م  الورق الثقيل 6-1-4-7-1
مررراتة  يو رقرررائق معد يرررة يو ورق الكرافررر  املعررراجل بالشرررمع يو ياثرررر مررر  القرررار يو طبقرررة واقيرررةعلرررى معرررا  بشررركل بيرررد، وقرررد حتترررو  

 بالستيكية، إت.
 البالستيك، يو اخلش  الرقائقي، يو املعدم، يو ،الليفي الكرهوم يو ،هصنع األغطية م  اخلش  الطبيعي 6-1-4-7-2
مراتة  يو رقرائق معد يرة يو ورق الكرافر  املعراجل بالشرمع يو ياثرر مر  القرار يو طبقرة واقيرةعلرى ماتة مناسبة يخرى، وقد حتتو   يو

 بالستيكية، إت.
 .املقصوتمع سعة األسطوا ة واستخداماا  ووصالهتااألسطوا ة  ويغطيةيتناس  هصميم بسم  6-1-4-7-3
 هنفصل طبقاهتا يف ظروف النقل العاتية. ال مة للماء بدربة اافية ئيغمقاو  اجملمَّعةهكوم العبوة  6-1-4-7-4

 لرتا   450 السعة القصوى لألسطوا ة: 6-1-4-7-5
 اغ  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-7-6
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 المصنوعة من البالستيك تنكاتاألسطوانات وال 6-1-4-8
1H1 غطاء غ  قابل للنزعب ،يسطوا ة 
1H2 قابل للنزعغطاء ب ،يسطوا ة 
3H1 غطاء غ  قابل للنزعهنكة، ب 
3H2 ،غطاء قابل للنزعب هنكة 

هصرررنع العبررروة مررر  مررراتة بالسرررتيكية مناسررربة وهكررروم ذات قررروة اافيرررة هتناسررر  مرررع سرررعتاا واسرررتخداماا  6-1-4-8-1
خملفرات غ  يية ماتة سبق استخداماا  مهستخد ال ،1-2-1وباستثناء املوات البالستيكية املعات هدويرها حسبما ورت يف . املقصوت
 موات يعيد طحناا م   فس عملية التصنيع. وهكوم العبوة ذات مقاومة اافية للتقاتم والتحلل الرذ  هسربب  املراتة املعبرأة يو اإل تاج

 األشعة فوق البنفسجية. يو
وقايرررة عررر  طريررق إضرررافة يسررروت يلرررزم هررروف  هررذا ال ،إذا هطلرر  األمرررر الوقايرررة مرر  األشرررعة فررروق البنفسررجية 6-1-4-8-2

صرراتةات مناسرربة يخرررى. وهتوافررق هررذا املضررافات مررع حمتويررات العبرروة وهظررل فعالررة طرروال عمررر العبرروة.  يو ي  صرربغات يو الكربرروم
صررراتةات غررر  هلرررك املسرررتخدمة يف صرررناعة النمررروذج التصرررميمي املخترررد، ميكررر   يو صررربغات يو وحيثمرررا اسرررتخدم يسررروت الكربررروم

إذا اررام احملترروى الرروزين  يو مرر  الكتلررةيف املائررة  2يتجرراوز  ال ة االختبررار إذا اررام احملترروى الرروزين ألسرروت الكربرروماالسررتغناء عرر  إعررات
 وليس هنا  حد حملتوى صاتةات األشعة فوق البنفسجية. ؛م  الكتلةيف املائة  3 يتجاوز ال للصبغة

خرررى ألغرررا  غرر  الوقايررة مرر  األشررعة فرروق ي ةمضررافمرروات ميكرر  يم يتضررم  هرايرر  املرراتة البالسررتيكية  6-1-4-8-3
هرذا احلالرة  ويف اخلواص الكيميائية والفيزيائية للماتة الي صنع  مناا العبروة. يف ضارا   هأث ا   واتهؤثر هذا امل يال البنفسجية، شريطة

 ميك  االستغناء ع  إعاتة االختبار.
، علررى يم هؤخررذ يف املقصرروتمررع سررعتاا واسررتخداماا  ا  كرروم مسررك برردار العبرروة يف مجيررع  قاطاررا متناسرربي 6-1-4-8-4

 االعتبار اإلبااتات الي ميك  يم هتعر  هلا ال  قطة.
األسرررطوا ات ذات الغطررراء غررر   يغطيرررة يو مابسرررياملرررلء والتفريرررغ والتنفررريس يف  اتال يتجررراوز قطرررر فتحررر 6-1-4-8-5

األسرررطوا ات والتنكرررات ذات الفتحرررات  يمرررا سرررم. 7( 3H1) ذات الغطررراء غررر  القابرررل للنرررزع اتيف التنكررر يو (1H1القابرررل للنرررزع )
 غطرراء األسررطوا ة يو يف بسررم وسررائل إغررالق الفتحررات. وهصررمم (3H2و 1H2)األاررد فتعتررد مرر  النرروع ذ  الغطرراء القابررل للنررزع 

م يخررى مرع وسرائل إحكرا ةيير يو يف ظرروف النقرل العاتيرة. وهسرتخدم حشرايا وما عرة للتسرربالتنكة ئيغ هظرل العبروة حمكمرة  يو
 ئكم هصميماا. ما عة للتسربذاهتا  وسائل اإلغالقهك   ما مل وسائل اإلغالق

ستخدام وسائل إغالق األسطوا ات والتنكات ذات األغطيرة القابلرة للنرزع ئيرغ هظرل العبروات ههصمم و  6-1-4-8-6
 يكر  هصرميم األسرطوا ة مرا مل ابلرة للنرزعيف ظروف النقرل العاتيرة. وهسرتخدم حشرايا مرع مجيرع األغطيرة الق وما عة للتسربحمكمة 

 .على النحو الواب عندما يثب  الغطاء القابل للنزع  ما عة للتسربجيعلاا  على النحو الذ التنكة  يو
 لرتا   1H2: 450و 1H1 السعة القصوى لألسطوا ة والتنكة: 6-1-4-8-7

  3H1 3وH2: 60   لرتا 
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 اغ 1H2: 400و 1H1   الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-8-8
        3H1 3وH2: 120 اغ 

 الصناديق المصنوعة من الخشب الطبيعي 6-1-4-9
4C1 عاتية 
4C2  ما عة للتنخيلذات بدرام 

مرر  العيرروب الرري هقلررل بدربررة   للتررداول التجررار  وخاليررا   يكرروم اخلشرر  املسررتخدم بيررد التجفيررف صرراحلا   6-1-4-9-1
. املقصرروتقرروة املرراتة املسررتخدمة وطريقررة الصررنع مررع سررعة الصررندوق واالسررتخدام  ابرر ة مرر  قرروة ي  بررزء مرر  الصررندوق. وهتناسرر 

ي   رروع  يو اخلشرر  احلبيرريب يو مقرراوم للمرراء مثررل يلررواح اخلشرر  املضررغوط وميكرر  صررنع الغطرراء والقرراع مرر  خشرر  معررات التكرروي 
 آخر. مناس 

التسرم   هفرات   مقاومة لالهتزاز الذ  هتعرر  لر  يف ظرروف النقرل العاتيرة. وجير التثبي  وسائلهكوم  6-1-4-9-2
وضررع الوصررالت املررربح يم هتعررر  إلباررات ابرر  باسررتخدام مسررام  ه. و عمليررا   المررا اررام ذلررك وكنررا  املسررتعر  الجترراا األليرراف،  

 يخرى مكافئة. موات هثبي  يو باستخدام مسام  حلقية يو برمشة
يكرروم معرراتال  لقطعررة واحرردة. وهعتررد  يو : يتكرروم اررل بررزء مرر  قطعررة واحرردة4C2اتيق مرر  النرروع الصررن 6-1-4-9-3

 لسررام،حررزة و وصررلة  يو األبررزاء معاتلررة لقطعررة واحرردة عنررد اسررتخدام إحرردى الطرائررق التاليررة للتجميررع باللصررق: وصررلة لينرردرمام،
 بطتخت على األقل م  معدم ووج عند ال وصلة.وصلة متناابة مع وبوت قطعتخت را يو ،هعشيقوصلة  يو صلة مرتاابةو  يو
 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-9-4

 الصناديق المصنوعة من الخشب الرقائقي 6-1-4-10

 4D 
يكوم اخلش  الرقائقي املسرتخدم ثالثري الطبقرات علرى األقرل ويصرنع مر  قشررة بيردة التجفيرف صراحلة  6-1-4-10-1

منشرررورة، وخاليرررة مررر  العيررروب الررري ميكررر  يم هقلرررل بدربرررة ابررر ة مررر  قررروة  يو حةمشررررة  يو مبقطرررع توار،للترررداول التجرررار  مقطوعرررة 
. ويلرزم لصرق الطبقرات املتجراورة املقصروتالصندوق. وهتناس  قوة املاتة املستخدمة وطريقة الصنع مرع سرعة الصرندوق واسرتخدام  

إىل با   اخلش  الرقائقي يف صنع الصناتيق، وهكروم الصرناتيق  مباتة الصقة مقاومة للماء. وميك  استخدام موات يخرى مناسبة
 جتمع بوسائل واثلة م  حيغ الكفاءة. يو يطراف رانية يو باملسام  يف قوائم مثبتة بيدا  

 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-10-2
  الصناديق المصنوعة من خشب معاد التكوين 6-1-4-11

 4F 

اخلشر   يو مقراوم للمراء مثرل يلرواح اخلشر  املضرغوط الصناتيق م  خش  معرات التكروي  هصنع بدرام 6-1-4-11-1
 .املقصوتي   وع مناس  آخر. وهتناس  قوة املاتة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصناتيق واستخداماا  يو احلبييب
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 ق األخرى م  ماتة مناسبة يخرى.يتاميك  صنع يبزاء الصن 6-1-4-11-2
 جتمع الصناتيق بشكل متخت باستخدام وسائل هثبي  مناسبة. 6-1-4-11-3
 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-11-4

  الليفي الصناديق المصنوعة من الكرتون 6-1-4-12
 4G 

متعردتة  م  طبقرة واحردة يو)ووبة م  اجلا بخت  قوية م   وع بيد، صلبة يو ليفية ارهوميلواح  هستخدم  6-1-4-12-1
هتجراوز الزيراتة  ئيغ الم  القوة . وهكوم مقاومة السطح اخلاربي للماء املقصوت، هناس  سعة الصندوق واالستخدام (الطبقات

 (.ISO 535:1991ا ظررر )تقيقررة لتعيررخت تربررة امتصرراص املرراء  30ملرردة  (Cobb)، عنررد إبررراء اختبررار ارروب 2 /م 155يف الكتلررة 
يسرمح برالتجميع  وهفريضراا مبرا، هترثلةمتوم يم  جتعيرد األلرواح باإلمكام قطع يو صفات الثي الصحيحة، ئيغ يكومفياا وهتوافر 

ُملصرقة بالظارارات املقابلرة هلرا بغرراء ت األلرواح املموبرة دَ ثنيات غ  مطلوبرة. وهكروم ُخر اسور سطحية يو توم حدوث صدوع يو
 .متخت

مراتة مناسربة يخررى.  يو مر  اخلشر  هصرنع بأاملارا يو ميك  يم يكوم ألطراف الصرندوق إطرار خشريب 6-1-4-12-2
 ماتة مناسبة يخرى. يو وميك  استخدام عوار  للتقوية مصنوعة م  اخلش 

هكرروم  يو ملفوفررة بأشرررطة ومطويررة ومغرررةاة بغررراء متررخت، الصررناتيقيبسررام  الرري يفالصررنع  وصررالتهكرروم  6-1-4-12-3
 ناس .املقدر الب املطوية الوصالتهراا  يكوم بدبابيس معد ية. و مرتاابة ومدروزة 

 شريط الصق مقاوم للماء.ُيستعَمل  ،اللف بشريط يو بالغراءحيثما يتم إغالق الصندوق  6-1-4-12-4
 للمحتويات. مالئما   مكا ا   هوفةرهصمم الصناتيق ئيغ  6-1-4-12-5
 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-12-6
 الصناديق المصنوعة من البالستيك 6-1-4-13

4H1 م  البالستيك املمدت 
4H2 م  البالستيك اجلامد 

. املقصرروتلسررعت  واالسررتخدام  يصررنع الصررندوق مرر  مرراتة بالسررتيكية مناسرربة، وهكرروم لرر  قرروة اافيررة هبعررا   6-1-4-13-1
 ة.األشعة فوق البنفسجي يو لال الل الذ  قد هسبب  املاتة املعبأة للتقاتم بدربة اافية ومقاوما   ويكوم الصندوق مقاوما  

 ت بررزيي  مصررنوعخت مرر  مرراتة بالسررتيكية ورردتة مشرركلةيتضررم  الصررندوق املصررنوع مرر  البالسررتيك املمرردة  6-1-4-13-2
ئيررغ  القرراع واجلررزء العلررو معرر . ويصررمم ويتشررابك : قرراع برر  جترراويف لوضررع العبرروات الداخليررة، وبررزء علررو  يغطرري القرراع بقالرر 
ي  عبرروات تاخليررة مررع السررطح الررداخلي  سررداتة إغررالقهررتالمس  وال م.الصررندوق باحكررا مواضررعاا مرر العبرروات الداخليررة  هشررغل

 لغطاء هذا الصندوق.
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 اغ 1H2: 400و 1H1   الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-8-8
        3H1 3وH2: 120 اغ 

 الصناديق المصنوعة من الخشب الطبيعي 6-1-4-9
4C1 عاتية 
4C2  ما عة للتنخيلذات بدرام 

مرر  العيرروب الرري هقلررل بدربررة   للتررداول التجررار  وخاليررا   يكرروم اخلشرر  املسررتخدم بيررد التجفيررف صرراحلا   6-1-4-9-1
. املقصرروتقرروة املرراتة املسررتخدمة وطريقررة الصررنع مررع سررعة الصررندوق واالسررتخدام  ابرر ة مرر  قرروة ي  بررزء مرر  الصررندوق. وهتناسرر 

ي   رروع  يو اخلشرر  احلبيرريب يو مقرراوم للمرراء مثررل يلررواح اخلشرر  املضررغوط وميكرر  صررنع الغطرراء والقرراع مرر  خشرر  معررات التكرروي 
 آخر. مناس 

التسرم   هفرات   مقاومة لالهتزاز الذ  هتعرر  لر  يف ظرروف النقرل العاتيرة. وجير التثبي  وسائلهكوم  6-1-4-9-2
وضررع الوصررالت املررربح يم هتعررر  إلباررات ابرر  باسررتخدام مسررام  ه. و عمليررا   المررا اررام ذلررك وكنررا  املسررتعر  الجترراا األليرراف،  

 يخرى مكافئة. موات هثبي  يو باستخدام مسام  حلقية يو برمشة
يكرروم معرراتال  لقطعررة واحرردة. وهعتررد  يو : يتكرروم اررل بررزء مرر  قطعررة واحرردة4C2اتيق مرر  النرروع الصررن 6-1-4-9-3

 لسررام،حررزة و وصررلة  يو األبررزاء معاتلررة لقطعررة واحرردة عنررد اسررتخدام إحرردى الطرائررق التاليررة للتجميررع باللصررق: وصررلة لينرردرمام،
 بطتخت على األقل م  معدم ووج عند ال وصلة.وصلة متناابة مع وبوت قطعتخت را يو ،هعشيقوصلة  يو صلة مرتاابةو  يو
 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-9-4

 الصناديق المصنوعة من الخشب الرقائقي 6-1-4-10

 4D 
يكوم اخلش  الرقائقي املسرتخدم ثالثري الطبقرات علرى األقرل ويصرنع مر  قشررة بيردة التجفيرف صراحلة  6-1-4-10-1

منشرررورة، وخاليرررة مررر  العيررروب الررري ميكررر  يم هقلرررل بدربرررة ابررر ة مررر  قررروة  يو حةمشررررة  يو مبقطرررع توار،للترررداول التجرررار  مقطوعرررة 
. ويلرزم لصرق الطبقرات املتجراورة املقصروتالصندوق. وهتناس  قوة املاتة املستخدمة وطريقة الصنع مرع سرعة الصرندوق واسرتخدام  

إىل با   اخلش  الرقائقي يف صنع الصناتيق، وهكروم الصرناتيق  مباتة الصقة مقاومة للماء. وميك  استخدام موات يخرى مناسبة
 جتمع بوسائل واثلة م  حيغ الكفاءة. يو يطراف رانية يو باملسام  يف قوائم مثبتة بيدا  

 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-10-2
  الصناديق المصنوعة من خشب معاد التكوين 6-1-4-11

 4F 

اخلشر   يو مقراوم للمراء مثرل يلرواح اخلشر  املضرغوط الصناتيق م  خش  معرات التكروي  هصنع بدرام 6-1-4-11-1
 .املقصوتي   وع مناس  آخر. وهتناس  قوة املاتة املستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصناتيق واستخداماا  يو احلبييب
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 ق األخرى م  ماتة مناسبة يخرى.يتاميك  صنع يبزاء الصن 6-1-4-11-2
 جتمع الصناتيق بشكل متخت باستخدام وسائل هثبي  مناسبة. 6-1-4-11-3
 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-11-4

  الليفي الصناديق المصنوعة من الكرتون 6-1-4-12
 4G 

متعردتة  م  طبقرة واحردة يو)ووبة م  اجلا بخت  قوية م   وع بيد، صلبة يو ليفية ارهوميلواح  هستخدم  6-1-4-12-1
هتجراوز الزيراتة  ئيغ الم  القوة . وهكوم مقاومة السطح اخلاربي للماء املقصوت، هناس  سعة الصندوق واالستخدام (الطبقات

 (.ISO 535:1991ا ظررر )تقيقررة لتعيررخت تربررة امتصرراص املرراء  30ملرردة  (Cobb)، عنررد إبررراء اختبررار ارروب 2 /م 155يف الكتلررة 
يسرمح برالتجميع  وهفريضراا مبرا، هترثلةمتوم يم  جتعيرد األلرواح باإلمكام قطع يو صفات الثي الصحيحة، ئيغ يكومفياا وهتوافر 

ُملصرقة بالظارارات املقابلرة هلرا بغرراء ت األلرواح املموبرة دَ ثنيات غ  مطلوبرة. وهكروم ُخر اسور سطحية يو توم حدوث صدوع يو
 .متخت

مراتة مناسربة يخررى.  يو مر  اخلشر  هصرنع بأاملارا يو ميك  يم يكوم ألطراف الصرندوق إطرار خشريب 6-1-4-12-2
 ماتة مناسبة يخرى. يو وميك  استخدام عوار  للتقوية مصنوعة م  اخلش 

هكرروم  يو ملفوفررة بأشرررطة ومطويررة ومغرررةاة بغررراء متررخت، الصررناتيقيبسررام  الرري يفالصررنع  وصررالتهكرروم  6-1-4-12-3
 ناس .املقدر الب املطوية الوصالتهراا  يكوم بدبابيس معد ية. و مرتاابة ومدروزة 

 شريط الصق مقاوم للماء.ُيستعَمل  ،اللف بشريط يو بالغراءحيثما يتم إغالق الصندوق  6-1-4-12-4
 للمحتويات. مالئما   مكا ا   هوفةرهصمم الصناتيق ئيغ  6-1-4-12-5
 اغ.  400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-12-6
 الصناديق المصنوعة من البالستيك 6-1-4-13

4H1 م  البالستيك املمدت 
4H2 م  البالستيك اجلامد 

. املقصرروتلسررعت  واالسررتخدام  يصررنع الصررندوق مرر  مرراتة بالسررتيكية مناسرربة، وهكرروم لرر  قرروة اافيررة هبعررا   6-1-4-13-1
 ة.األشعة فوق البنفسجي يو لال الل الذ  قد هسبب  املاتة املعبأة للتقاتم بدربة اافية ومقاوما   ويكوم الصندوق مقاوما  

 ت بررزيي  مصررنوعخت مرر  مرراتة بالسررتيكية ورردتة مشرركلةيتضررم  الصررندوق املصررنوع مرر  البالسررتيك املمرردة  6-1-4-13-2
ئيررغ  القرراع واجلررزء العلررو معرر . ويصررمم ويتشررابك : قرراع برر  جترراويف لوضررع العبرروات الداخليررة، وبررزء علررو  يغطرري القرراع بقالرر 
ي  عبرروات تاخليررة مررع السررطح الررداخلي  سررداتة إغررالقهررتالمس  وال م.الصررندوق باحكررا مواضررعاا مرر العبرروات الداخليررة  هشررغل

 لغطاء هذا الصندوق.
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ت قبررل إرسررال  بشرريط الصررق لرر  قرروة شرد اافيررة ملنررع ا فترراح يغلرق الصررندوق املصررنوع مرر  البالسرتيك املمرردة  6-1-4-13-3
ع مرراتة البالسررتيك املمرردت الرري صررنع مناررا للظررروف اجلويررة وهتوافررق مرراتة اللصررق فيرر  مرر الصررندوق. ويكرروم الشررريط الالصررق مقاومررا  

 .كفاءةالصندوق. وميك  استخدام وسائل إغالق يخرى واثلة يف ال
يف حالة الصناتيق املصنوعة م  البالسرتيك اجلامرد، ميكر  هروف  الوقايرة مر  األشرعة فروق البنفسرجية، إذا  6-1-4-13-4

مررع  وات املضررافةتةات مناسرربة يخرررى. ويتعررخت يم هتوافررق هررذا املررصررا يو ي  صرربغات يو هطلرر  األمررر ذلررك، باضررافة يسرروت الكربرروم
صرراتةات غرر  هلررك الرري  يو صرربغات يو حالررة اسررتخدام يسرروت الكربرروم ويف طرروال عمررر الصررندوق. كفاءهتررااحملتويررات ويم حتررتف  ب

نسربة الوز يرة ألسروت الكربروم هتجراوز ال مل استخدم  يف صنع النموذج التصميمي املختد، ميك  االستغناء عر  إعراتة االختبرار إذا
ولرريس هنررا  حرردوت لنسرربة  ؛مرر  الكتلررةيف املائررة  3هتجرراوز النسرربة الوز يررة للصرربغة  مل إذا يو ،مرر  الكتلررةيف املائررة  2يف البالسررتيك 

 صاتةات األشعة فوق البنفسجية.
ألغررررا  يخررررى غررر  الوقايرررة مررر  األشرررعة فررروق  علرررى مررروات مضرررافة ميكررر  يم حتترررو  املررراتة البالسرررتيكية 6-1-4-13-5

هرذا  ويف الفيزيائيرة للمراتة الري صرنع منارا الصرندوق. يو اخلرواص الكيميائيرة يف ضرارا   هرأث ا   واتهرؤثر هرذا املر يال البنفسجية، شرريطة
 احلاالت ميك  االستغناء ع  إعاتة االختبار.

مد بوسائل إغالق مصنوعة مر  مراتة مناسربة ذات قروة اافيرة هزوت الصناتيق املصنوعة م  البالستيك اجلا 6-1-4-13-6
 ومصممة ئيغ متنع ا فتاح الصندوق ع  غ  قصد.

 اغ. 4H1: 60 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-13-7
      4H2: 400  .اغ 

 معدن آخر أو األلومنيوم أو الصناديق المصنوعة من الفوالذ 6-1-4-14
4A فوالذصناتيق ال 
4B لومنيومصناتيق األ 
4N لومنيوماأل يو م  معدم آخر غ  الفوالذ صناتيق 

 واستخدام  املقصوت.هتناس  قوة املعدم وبناء الصندوق مع سعت   6-1-4-14-1
طررالء  يو هرربط  بغررالف يو اللبررات، حسرر  احلالررة، يو الليفرري بقطررع حشررو مرر  الكرهرروم هرربطة  الصررناتيق 6-1-4-14-2

سريما  وال ملنع تخرول املروات، هداب اماذ   الغالف الداخلي م  طبقتخت م  املعدم املدروز، جيتاخلي م  ماتة مناسبة. فاذا اام 
 املتفجرات، بخت ثنايا الدرز.

 يف ظروف النقل العاتية. وجي  يم هبقى حمكمة ؛م  ي   وع مناس  وسائل اإلغالقميك  يم هكوم  6-1-4-14-3
 اغ.  400  الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-14-4
 األكياس المصنوعة من النسيج 6-1-4-15

5L1 طالء تاخلي يو بدوم بطا ة 
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5L2 ما عة للتنخيل 
5L3 مقاومة للماء 

الكررريس مرررع سرررعة الكررريس  صرررناعةيكررروم النسررريج املسرررتخدم مررر   وعيرررة بيررردة. وهتناسررر  قررروة النسررريج و  6-1-4-15-1
 .قصوتواستخدام  امل

يلري علرى سربيل  مرا باسرتخدامللتنخيرل  عرا  االكريس ئيرغ يكروم م: يصرنع 5L2املا عة للتنخيل األاياس  6-1-4-15-2
 املثال:

  لصق ورق على السطح الداخلي للكيس بواسطة الصق مقاوم للماء مثل القار؛ (ي)
  لصق طبقة رقيقة م  البالستيك على السطح الداخلي للكيس؛ يو )ب(
 البالستيك. يو ياثر م  الورق يو بطا ة يو )ج(

 ملراء باسرتخداما ما عرا  لتسرربنع تخول الرطوبرة عر  طريرق بعرل الكريس : مي5L3لماء ل املقاومةاألاياس  6-1-4-15-3
 يلي على سبيل املثال: ما

 ،ورق ارافررر  معررراجل بالشرررمع)علرررى سررربيل املثرررال: بطا رررة تاخليرررة منفصرررلة مررر  ورق مقررراوم للمررراء  )ي(
  ؛(يكالبالستبطبقة م  ورق اراف  مغطى  يو ورق معاجل بالقار، يو

  لكيس؛لسطح الداخلي الطبقة رقيقة م  البالستيك هلصق على  يو )ب(
 ياثر م  البالستيك. يو بطا ة يو )ج(

 اغ.  50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-15-4
 األكياس المصنوعة من البالستيك المنسوج 6-1-4-16

5H1 طالء يو بدوم بطا ة تاخلية 
5H2 ما عة للتنخيل 
5H3 مقاومة للماء 

فتائررل وحيرردة اخلرريط مرر  مرراتة بالسررتيكية مناسرربة. وهتناسرر  قرروة  يو هصررنع األايرراس مرر  شرررائط ورردتة 6-1-4-16-1
 .قصوتالكيس مع سعة الكيس واستخدام  امل صنعاملاتة املستخدمة و 

بطريقررة يخرررى هضررم  إغررالق  يو نسررج، هصررنع األايرراس باخلياطررةالنسرريج البالسررتيكي مسررطَّح الإذا اررام  6-1-4-16-2
ي  طريقرة غلرق يخررى هروفر  يو احلبرك يو ، يغلق الكريس باخلياطرةالنسج ي بويبَّ النسيج البالستيكي القاع ويحد اجلا بخت. وإذا اام 

 واثلة.إغالق قوة 
ليررة حرردى الوسررائل التااسررتخدام إبما عررة للتنخيررل : جيرر  بعررل األايرراس 5H2 املا عررة للتنخيررلاألايرراس  6-1-4-16-3

 على سبيل املثال:
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ت قبررل إرسررال  بشرريط الصررق لرر  قرروة شرد اافيررة ملنررع ا فترراح يغلرق الصررندوق املصررنوع مرر  البالسرتيك املمرردة  6-1-4-13-3
ع مرراتة البالسررتيك املمرردت الرري صررنع مناررا للظررروف اجلويررة وهتوافررق مرراتة اللصررق فيرر  مرر الصررندوق. ويكرروم الشررريط الالصررق مقاومررا  

 .كفاءةالصندوق. وميك  استخدام وسائل إغالق يخرى واثلة يف ال
يف حالة الصناتيق املصنوعة م  البالسرتيك اجلامرد، ميكر  هروف  الوقايرة مر  األشرعة فروق البنفسرجية، إذا  6-1-4-13-4

مررع  وات املضررافةتةات مناسرربة يخرررى. ويتعررخت يم هتوافررق هررذا املررصررا يو ي  صرربغات يو هطلرر  األمررر ذلررك، باضررافة يسرروت الكربرروم
صرراتةات غرر  هلررك الرري  يو صرربغات يو حالررة اسررتخدام يسرروت الكربرروم ويف طرروال عمررر الصررندوق. كفاءهتررااحملتويررات ويم حتررتف  ب

نسربة الوز يرة ألسروت الكربروم هتجراوز ال مل استخدم  يف صنع النموذج التصميمي املختد، ميك  االستغناء عر  إعراتة االختبرار إذا
ولرريس هنررا  حرردوت لنسرربة  ؛مرر  الكتلررةيف املائررة  3هتجرراوز النسرربة الوز يررة للصرربغة  مل إذا يو ،مرر  الكتلررةيف املائررة  2يف البالسررتيك 

 صاتةات األشعة فوق البنفسجية.
ألغررررا  يخررررى غررر  الوقايرررة مررر  األشرررعة فررروق  علرررى مررروات مضرررافة ميكررر  يم حتترررو  املررراتة البالسرررتيكية 6-1-4-13-5

هرذا  ويف الفيزيائيرة للمراتة الري صرنع منارا الصرندوق. يو اخلرواص الكيميائيرة يف ضرارا   هرأث ا   واتهرؤثر هرذا املر يال البنفسجية، شرريطة
 احلاالت ميك  االستغناء ع  إعاتة االختبار.

مد بوسائل إغالق مصنوعة مر  مراتة مناسربة ذات قروة اافيرة هزوت الصناتيق املصنوعة م  البالستيك اجلا 6-1-4-13-6
 ومصممة ئيغ متنع ا فتاح الصندوق ع  غ  قصد.

 اغ. 4H1: 60 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-13-7
      4H2: 400  .اغ 

 معدن آخر أو األلومنيوم أو الصناديق المصنوعة من الفوالذ 6-1-4-14
4A فوالذصناتيق ال 
4B لومنيومصناتيق األ 
4N لومنيوماأل يو م  معدم آخر غ  الفوالذ صناتيق 

 واستخدام  املقصوت.هتناس  قوة املعدم وبناء الصندوق مع سعت   6-1-4-14-1
طررالء  يو هرربط  بغررالف يو اللبررات، حسرر  احلالررة، يو الليفرري بقطررع حشررو مرر  الكرهرروم هرربطة  الصررناتيق 6-1-4-14-2

سريما  وال ملنع تخرول املروات، هداب اماذ   الغالف الداخلي م  طبقتخت م  املعدم املدروز، جيتاخلي م  ماتة مناسبة. فاذا اام 
 املتفجرات، بخت ثنايا الدرز.

 يف ظروف النقل العاتية. وجي  يم هبقى حمكمة ؛م  ي   وع مناس  وسائل اإلغالقميك  يم هكوم  6-1-4-14-3
 اغ.  400  الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-14-4
 األكياس المصنوعة من النسيج 6-1-4-15

5L1 طالء تاخلي يو بدوم بطا ة 
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5L2 ما عة للتنخيل 
5L3 مقاومة للماء 

الكررريس مرررع سرررعة الكررريس  صرررناعةيكررروم النسررريج املسرررتخدم مررر   وعيرررة بيررردة. وهتناسررر  قررروة النسررريج و  6-1-4-15-1
 .قصوتواستخدام  امل

يلري علرى سربيل  مرا باسرتخدامللتنخيرل  عرا  االكريس ئيرغ يكروم م: يصرنع 5L2املا عة للتنخيل األاياس  6-1-4-15-2
 املثال:

  لصق ورق على السطح الداخلي للكيس بواسطة الصق مقاوم للماء مثل القار؛ (ي)
  لصق طبقة رقيقة م  البالستيك على السطح الداخلي للكيس؛ يو )ب(
 البالستيك. يو ياثر م  الورق يو بطا ة يو )ج(

 ملراء باسرتخداما ما عرا  لتسرربنع تخول الرطوبرة عر  طريرق بعرل الكريس : مي5L3لماء ل املقاومةاألاياس  6-1-4-15-3
 يلي على سبيل املثال: ما

 ،ورق ارافررر  معررراجل بالشرررمع)علرررى سررربيل املثرررال: بطا رررة تاخليرررة منفصرررلة مررر  ورق مقررراوم للمررراء  )ي(
  ؛(يكالبالستبطبقة م  ورق اراف  مغطى  يو ورق معاجل بالقار، يو

  لكيس؛لسطح الداخلي الطبقة رقيقة م  البالستيك هلصق على  يو )ب(
 ياثر م  البالستيك. يو بطا ة يو )ج(

 اغ.  50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-15-4
 األكياس المصنوعة من البالستيك المنسوج 6-1-4-16

5H1 طالء يو بدوم بطا ة تاخلية 
5H2 ما عة للتنخيل 
5H3 مقاومة للماء 

فتائررل وحيرردة اخلرريط مرر  مرراتة بالسررتيكية مناسرربة. وهتناسرر  قرروة  يو هصررنع األايرراس مرر  شرررائط ورردتة 6-1-4-16-1
 .قصوتالكيس مع سعة الكيس واستخدام  امل صنعاملاتة املستخدمة و 

بطريقررة يخرررى هضررم  إغررالق  يو نسررج، هصررنع األايرراس باخلياطررةالنسرريج البالسررتيكي مسررطَّح الإذا اررام  6-1-4-16-2
ي  طريقرة غلرق يخررى هروفر  يو احلبرك يو ، يغلق الكريس باخلياطرةالنسج ي بويبَّ النسيج البالستيكي القاع ويحد اجلا بخت. وإذا اام 

 واثلة.إغالق قوة 
ليررة حرردى الوسررائل التااسررتخدام إبما عررة للتنخيررل : جيرر  بعررل األايرراس 5H2 املا عررة للتنخيررلاألايرراس  6-1-4-16-3

 على سبيل املثال:
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  البالستيك الرقيق على السطح الداخلي للكيس؛ يو لصق طبقة م  الورق )ي(
 م  البالستيك. يو ياثر م  الورق يو وضع بطا ة منفصلةيو  )ب(

إحردى باستخدام ملاء ما عا  لتسرب ا: ملنع تخول الرطوبة يلزم بعل الكيس 5H3األاياس املقاومة للماء  6-1-4-16-4
 ائل التالية على سبيل املثال:الوس

ورق   يو علرررى سررربيل املثرررال: ورق ارافررر  معررراجل بالشرررمع،)بطا رررة منفصرررلة مررر  ورق مقررراوم للمررراء  )ي(
 ؛(ورق اراف  مغطى بطبقة م  البالستيك يو ،اراف  مغطى بطبقتخت م  القار

 اخلاربي للكيس؛ يو و طبقة رقيقة م  البالستيك هلصق على السطح الداخليي )ب(
 ياثر م  البالستيك. يو يو بطا ة )ج(

 اغ.  50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-16-5
 األكياس المصنوعة من رقائق البالستيك 6-1-4-17

5H4 

الكرريس مررع سررعة  صررنعصررنع األايرراس مرر  مرراتة بالسررتيكية مناسرربة. وهتناسرر  قرروة املرراتة املسررتخدمة و ه 6-1-4-17-1
والصررردمات الررري ميكررر  يم هتعرررر  هلرررا  الوصرررالت ووسرررائل اإلغرررالق الضرررغوط تحمرررله . ويتعرررخت يمواسرررتخدام  املقصررروتالكررريس 

 األاياس يف ظروف النقل العاتية.
 اغ.  50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-17-2
 األكياس المصنوعة من الورق 6-1-4-18

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

، وجيرروز يم مرر  ورق واثررل مرر  ثررالث طبقررات علررى األقررل يو ورق ارافرر  مناسرر هصررنع األايرراس مرر   6-1-4-18-1
األايراس مرع  صرنعوهتناسر  قروة الرورق و  ملتحم بشكل لصيق بالطبقرة الورقيرة اخلاربيرة. شبكيهكوم الطبقة املتوسطة م  قماش 

 .ما عة للتنخيل. وهكوم مواضع الربط والغلق الكيس واستخدام  املقصوتسعة 
 ياثررر يو : ملنررع تخررول الرطوبررة، يلررزم بعررل األايرراس املكو ررة مرر  يربررع طبقررات5M2األايرراس مرر  النرروع  6-1-4-18-2

اسرتخدام حرابز مقراوم للمراء مصرنوع ب يو إمرا باسرتخدام طبقرة مقاومرة للمراء اواحردة مر  الطبقترخت اخلراربيتخت ما عة لتسرب املراء
باسرتخدام ما عرة لتسررب املراء األايراس الثالثيرة الطبقرات، ميكر  بعلارا  حالة ويف ؛م  ماتة واقية مناسبة بخت الطبقتخت اخلاربيتخت

حيثمرا هعبرأ وهري رطبرة  يو يم هتفاعرل املراتة املعبرأة مرع الرطوبرة خطررطبقة مقاومرة للمراء باعتبارهرا الطبقرة اخلاربيرة. وحيثمرا يوبرد 
 ، مثل ورق الكراف  احملمي بطبقتخت م  القطررام،اءما ع لتسرب املحابز  يو ما عة لتسرب املاءمالصقا  للماتة طبقة  يوضع ييضا  

ياثررر مرر   يو بطا ررة تاخليررة يو بالسررطح الررداخلي للكرريس، هلحررمالبالسررتيك مرر  رقررائق  يو ورق الكرافرر  املكسررو بالبالسررتيك، يو
 ما عة لتسرب املاء. الوصالت ووسائل اإلغالقالبالستيك. وهكوم 

229 

 .اغ  50  الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-18-3
 (المواد البالستيكية)العبوات المركبة  6-1-4-19

6HA1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  الفوالذ 
6HA2 صندوق خاربي م  الفوالذ يو وعاء م  البالستيك ل  قفص 
6HB1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  األلومنيوم 
6HB2 م  األلومنيومصندوق خاربي  يو وعاء م  البالستيك ل  قفص 

6HC  وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي م  اخلش 
6HD1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  اخلش  الرقائقي 
6HD2  وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي م  اخلش  الرقائقي 
6HG1 الليفي وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  الكرهوم 
6HG2   الليفي البالستيك ل  صندوق خاربي م  الكرهوموعاء م 
6HH1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  البالستيك املمدت 
6HH2 وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي م  البالستيك اجلامد 

 الوعاء الداخلي 6-1-4-19-1
 ،6-8-4-1-6 إىل 3-8-4-1-6مر   االشررتاطات، و 1-8-4-1-6يف  الروارتة االشررتاطاتهطبق  6-1-4-19-1-1

 على األوعية الداخلية املصنوعة م  البالستيك.
مر   خاليرة العبروة اخلاربيرة جير  يم هكروميوجل الوعاء البالستيكي الداخلي يف العبوة اخلاربية باحكام، و  6-1-4-19-1-2

 املاتة البالستيكية. مدشي   توءات قد 
 اخلي:السعة القصوى للوعاء الد 6-1-4-19-1-3

 6HA1، 6HB1 ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1:   250   لرتا 
 6HA2، 6HB2 ،6HC ،6HD2 ،6HG2 ،6HH2:  60   لرتا 

 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-19-1-4
 6HA1، 6HB1 ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1:   400  اغ 
 6HA2، 6HB2 ،6HC ،6HD2 ،6HG2 ،6HH2:  75  اغ 
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  البالستيك الرقيق على السطح الداخلي للكيس؛ يو لصق طبقة م  الورق )ي(
 م  البالستيك. يو ياثر م  الورق يو وضع بطا ة منفصلةيو  )ب(

إحردى باستخدام ملاء ما عا  لتسرب ا: ملنع تخول الرطوبة يلزم بعل الكيس 5H3األاياس املقاومة للماء  6-1-4-16-4
 ائل التالية على سبيل املثال:الوس

ورق   يو علرررى سررربيل املثرررال: ورق ارافررر  معررراجل بالشرررمع،)بطا رررة منفصرررلة مررر  ورق مقررراوم للمررراء  )ي(
 ؛(ورق اراف  مغطى بطبقة م  البالستيك يو ،اراف  مغطى بطبقتخت م  القار

 اخلاربي للكيس؛ يو و طبقة رقيقة م  البالستيك هلصق على السطح الداخليي )ب(
 ياثر م  البالستيك. يو يو بطا ة )ج(

 اغ.  50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-16-5
 األكياس المصنوعة من رقائق البالستيك 6-1-4-17

5H4 

الكرريس مررع سررعة  صررنعصررنع األايرراس مرر  مرراتة بالسررتيكية مناسرربة. وهتناسرر  قرروة املرراتة املسررتخدمة و ه 6-1-4-17-1
والصررردمات الررري ميكررر  يم هتعرررر  هلرررا  الوصرررالت ووسرررائل اإلغرررالق الضرررغوط تحمرررله . ويتعرررخت يمواسرررتخدام  املقصررروتالكررريس 

 األاياس يف ظروف النقل العاتية.
 اغ.  50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-17-2
 األكياس المصنوعة من الورق 6-1-4-18

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

، وجيرروز يم مرر  ورق واثررل مرر  ثررالث طبقررات علررى األقررل يو ورق ارافرر  مناسرر هصررنع األايرراس مرر   6-1-4-18-1
األايراس مرع  صرنعوهتناسر  قروة الرورق و  ملتحم بشكل لصيق بالطبقرة الورقيرة اخلاربيرة. شبكيهكوم الطبقة املتوسطة م  قماش 

 .ما عة للتنخيل. وهكوم مواضع الربط والغلق الكيس واستخدام  املقصوتسعة 
 ياثررر يو : ملنررع تخررول الرطوبررة، يلررزم بعررل األايرراس املكو ررة مرر  يربررع طبقررات5M2األايرراس مرر  النرروع  6-1-4-18-2

اسرتخدام حرابز مقراوم للمراء مصرنوع ب يو إمرا باسرتخدام طبقرة مقاومرة للمراء اواحردة مر  الطبقترخت اخلراربيتخت ما عة لتسرب املراء
باسرتخدام ما عرة لتسررب املراء األايراس الثالثيرة الطبقرات، ميكر  بعلارا  حالة ويف ؛م  ماتة واقية مناسبة بخت الطبقتخت اخلاربيتخت

حيثمرا هعبرأ وهري رطبرة  يو يم هتفاعرل املراتة املعبرأة مرع الرطوبرة خطررطبقة مقاومرة للمراء باعتبارهرا الطبقرة اخلاربيرة. وحيثمرا يوبرد 
 ، مثل ورق الكراف  احملمي بطبقتخت م  القطررام،اءما ع لتسرب املحابز  يو ما عة لتسرب املاءمالصقا  للماتة طبقة  يوضع ييضا  

ياثررر مرر   يو بطا ررة تاخليررة يو بالسررطح الررداخلي للكرريس، هلحررمالبالسررتيك مرر  رقررائق  يو ورق الكرافرر  املكسررو بالبالسررتيك، يو
 ما عة لتسرب املاء. الوصالت ووسائل اإلغالقالبالستيك. وهكوم 
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 .اغ  50  الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-18-3
 (المواد البالستيكية)العبوات المركبة  6-1-4-19

6HA1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  الفوالذ 
6HA2 صندوق خاربي م  الفوالذ يو وعاء م  البالستيك ل  قفص 
6HB1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  األلومنيوم 
6HB2 م  األلومنيومصندوق خاربي  يو وعاء م  البالستيك ل  قفص 

6HC  وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي م  اخلش 
6HD1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  اخلش  الرقائقي 
6HD2  وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي م  اخلش  الرقائقي 
6HG1 الليفي وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  الكرهوم 
6HG2   الليفي البالستيك ل  صندوق خاربي م  الكرهوموعاء م 
6HH1 وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  البالستيك املمدت 
6HH2 وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي م  البالستيك اجلامد 

 الوعاء الداخلي 6-1-4-19-1
 ،6-8-4-1-6 إىل 3-8-4-1-6مر   االشررتاطات، و 1-8-4-1-6يف  الروارتة االشررتاطاتهطبق  6-1-4-19-1-1

 على األوعية الداخلية املصنوعة م  البالستيك.
مر   خاليرة العبروة اخلاربيرة جير  يم هكروميوجل الوعاء البالستيكي الداخلي يف العبوة اخلاربية باحكام، و  6-1-4-19-1-2

 املاتة البالستيكية. مدشي   توءات قد 
 اخلي:السعة القصوى للوعاء الد 6-1-4-19-1-3

 6HA1، 6HB1 ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1:   250   لرتا 
 6HA2، 6HB2 ،6HC ،6HD2 ،6HG2 ،6HH2:  60   لرتا 

 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-19-1-4
 6HA1، 6HB1 ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1:   400  اغ 
 6HA2، 6HB2 ،6HC ،6HD2 ،6HG2 ،6HH2:  75  اغ 
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 العبوة اخلاربية 6-1-4-19-2
هطبق على بناء العبوة و  ؛6HB1 األلومنيوم يو 6HA1وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  الفوالذ  6-1-4-19-2-1

 .االقتضاء، حس  2-4-1-6 يو 1-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطاتاخلاربية 
هطبرق علرى و  ؛6HB2األلومنيروم  يو 6HA2صندوق خاربي م  الفروالذ  يو وعاء م  البالستيك ل  قفص 6-1-4-19-2-2

  .14-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطاتبناء العبوة اخلاربية 
هطبرررررق علرررررى بنررررراء العبررررروة اخلاربيرررررة و  ؛6HC وعرررراء مررررر  البالسرررررتيك لررررر  صرررررندوق خررررراربي مررررر  اخلشررررر  6-1-4-19-2-3

  .9-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبرق علرى بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6HD1وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية مر  اخلشر  الرقرائقي  6-1-4-19-2-4

  .5-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبرق علرى بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6HD2 وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي مر  اخلشر  الرقرائقي 6-1-4-19-2-5

  .10-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6HG1 الليفرري الكرهرروموعرراء مرر  البالسررتيك لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر   6-1-4-19-2-6

  .4-7-4-1-6إىل  1-7-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6HG2 الليفرري وعرراء مرر  البالسررتيك لرر  صررندوق خرراربي مرر  الكرهرروم 6-1-4-19-2-7

  .12-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبق على بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6HH1البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  البالستيك املمدت  وعاء م  6-1-4-19-2-8

  .6-8-4-1-6إىل  2-8-4-1-6م   واالشرتاطات، 1-8-4-1-6الوارتة يف  االشرتاطات
 (برةاملموة البالسرتيك  مبرا يف ذلرك مراتة)وعاء م  البالستيك لر  صرندوق خراربي مر  البالسرتيك اجلامرد  6-1-4-19-2-9

6HH26-13-4-1-6إىل  4-13-4-1-6وم   1-13-4-1-6االشرتاطات هطبق على بناء العبوة اخلاربية و  ؛.  
 (فخار أو خزف أو زجاج)العبوات المركبة  6-1-4-20

6PA1 وعاء ل  يسطوا ة خاربية م  الفوالذ 
6PA2 صندوق خاربي م  الفوالذ يو وعاء ل  قفص 
6PB1 ة م  األلومنيوموعاء ل  يسطوا ة خاربي 
6PB2 صندوق خاربي م  األلومنيوم يو وعاء ل  قفص 

6PC  وعاء ل  صندوق خاربي م  اخلش 
6PD1  وعاء ل  يسطوا ة خاربية م  اخلش  الرقائقي 
6PD2 وعاء ل  سلة خاربية م  اخلوص 
6PG1 الليفي وعاء ل  يسطوا ة خاربية م  الكرهوم 
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6PG2 الليفي وعاء ل  صندوق خاربي م  الكرهوم 
6PH1 وعاء ل  عبوة خاربية م  البالستيك املمدت 
6PH2 وعاء ل  عبوة خاربية م  البالستيك اجلامد. 

 الوعاء الداخلي 6-1-4-20-1
وم  ماتة ذات  وعية بيدة خالية  (الشكلإباصية  يو يسطواين)يصنع الوعاء الداخلي بشكل مناس   6-1-4-20-1-1

 ط.ايف مجيع النق ا  مسك اجلدرام اافي كوميم  ي  عيوب قد هقلل قوهتا. و 
 مرر  الزبرراج اجمللرر  وسررائل إغررالق يو ملولبررة مرر  البالسررتيك، القغرروسررائل إهسررتخدم إلغررالق األوعيررة  6-1-4-20-1-2
يم يررتالمس مررع حمتويررات الوعرراء  تمررلحي وسرريلة اإلغررالقهقررل عناررا يف الكفرراءة. ويكرروم ي  بررزء مرر   ال يخرررى وسررائل إغررالق يو

 يتىن هرراخ  فيارامرابة بطريقرة جتعلارا ما عرة للتسررب ومثبترة بيردا  ملنرع وسائل اإلغالق مقاوما  هلذا احملتويات. وجي  التأاد م  يم 
  .8-1-1-4حكام متتثل ألذات وسائل للتنفيس، يتعخت يم  وسائل إغالقيثناء النقل. وإذا اقتضى األمر استخدام 

 .ماصَّةيثب  الوعاء بيدا  يف العبوة اخلاربية باستخدام موات هوسيد و/يو موات  6-1-4-20-1-3
 لرتا . 60 السعة القصوى للوعاء: 6-1-4-20-1-4
 اغ.  75 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-20-1-5
 العبوة اخلاربية 6-1-4-20-2
املناسرربة يف  االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6PA1وعرراء لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر  الفرروالذ  6-1-4-20-2-1
 ، غ  ي   ميك  يم يكوم الغطاء القابل للنزع، الذ  يلزم هلذا النوع م  العبوة، على شكل قلنسوة.6-1-4-1
 االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6PA2 صررندوق خرراربي مرر  الفرروالذ يو وعرراء لرر  قفررص 6-1-4-20-2-2

الوعراء  يعلرى مر يف الوضع القائم،  وهيالعبوة اخلاربية،  جي  يم هكومحالة األوعية األسطوا ية  ويف .14-4-1-6سبة يف املنا
الشررركل، وارررام لررر  شررركل واثرررل، وبررر  هزويرررد العبررروة اخلاربيرررة بغطررراء واق  إباصرررية . وإذا يحررراط القفرررص بوعررراء ووسررريلة إغالقررر 

 .(قلنسوة)
املناسرربة  االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة  ؛6PB1 لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر  األلومنيرروم وعرراء 6-1-4-20-2-3
  .2-4-1-6 يف
 االشررتاطاتهطبرق علرى بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6PB2 صرندوق خراربي مر  األلومنيروم يو وعاء ل  قفص 6-1-4-20-2-4

  .14-4-1-6املناسبة يف 
املناسرربة يف  االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و : 6PCربي مرر  اخلشرر  وعرراء لرر  صررندوق خررا 6-1-4-20-2-5
6-1-4-9.  
 االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6PD1وعرراء لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر  اخلشرر  الرقررائقي  6-1-4-20-2-6

 . 5-4-1-6املناسبة يف 
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 العبوة اخلاربية 6-1-4-19-2
هطبق على بناء العبوة و  ؛6HB1 األلومنيوم يو 6HA1وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  الفوالذ  6-1-4-19-2-1

 .االقتضاء، حس  2-4-1-6 يو 1-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطاتاخلاربية 
هطبرق علرى و  ؛6HB2األلومنيروم  يو 6HA2صندوق خاربي م  الفروالذ  يو وعاء م  البالستيك ل  قفص 6-1-4-19-2-2

  .14-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطاتبناء العبوة اخلاربية 
هطبرررررق علرررررى بنررررراء العبررررروة اخلاربيرررررة و  ؛6HC وعرررراء مررررر  البالسرررررتيك لررررر  صرررررندوق خررررراربي مررررر  اخلشررررر  6-1-4-19-2-3

  .9-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبرق علرى بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6HD1وعاء م  البالستيك ل  يسطوا ة خاربية مر  اخلشر  الرقرائقي  6-1-4-19-2-4

  .5-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبرق علرى بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6HD2 وعاء م  البالستيك ل  صندوق خاربي مر  اخلشر  الرقرائقي 6-1-4-19-2-5

  .10-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6HG1 الليفرري الكرهرروموعرراء مرر  البالسررتيك لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر   6-1-4-19-2-6

  .4-7-4-1-6إىل  1-7-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6HG2 الليفرري وعرراء مرر  البالسررتيك لرر  صررندوق خرراربي مرر  الكرهرروم 6-1-4-19-2-7

  .12-4-1-6املناسبة يف  االشرتاطات
هطبق على بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6HH1البالستيك ل  يسطوا ة خاربية م  البالستيك املمدت  وعاء م  6-1-4-19-2-8

  .6-8-4-1-6إىل  2-8-4-1-6م   واالشرتاطات، 1-8-4-1-6الوارتة يف  االشرتاطات
 (برةاملموة البالسرتيك  مبرا يف ذلرك مراتة)وعاء م  البالستيك لر  صرندوق خراربي مر  البالسرتيك اجلامرد  6-1-4-19-2-9

6HH26-13-4-1-6إىل  4-13-4-1-6وم   1-13-4-1-6االشرتاطات هطبق على بناء العبوة اخلاربية و  ؛.  
 (فخار أو خزف أو زجاج)العبوات المركبة  6-1-4-20

6PA1 وعاء ل  يسطوا ة خاربية م  الفوالذ 
6PA2 صندوق خاربي م  الفوالذ يو وعاء ل  قفص 
6PB1 ة م  األلومنيوموعاء ل  يسطوا ة خاربي 
6PB2 صندوق خاربي م  األلومنيوم يو وعاء ل  قفص 

6PC  وعاء ل  صندوق خاربي م  اخلش 
6PD1  وعاء ل  يسطوا ة خاربية م  اخلش  الرقائقي 
6PD2 وعاء ل  سلة خاربية م  اخلوص 
6PG1 الليفي وعاء ل  يسطوا ة خاربية م  الكرهوم 
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6PG2 الليفي وعاء ل  صندوق خاربي م  الكرهوم 
6PH1 وعاء ل  عبوة خاربية م  البالستيك املمدت 
6PH2 وعاء ل  عبوة خاربية م  البالستيك اجلامد. 

 الوعاء الداخلي 6-1-4-20-1
وم  ماتة ذات  وعية بيدة خالية  (الشكلإباصية  يو يسطواين)يصنع الوعاء الداخلي بشكل مناس   6-1-4-20-1-1

 ط.ايف مجيع النق ا  مسك اجلدرام اافي كوميم  ي  عيوب قد هقلل قوهتا. و 
 مرر  الزبرراج اجمللرر  وسررائل إغررالق يو ملولبررة مرر  البالسررتيك، القغرروسررائل إهسررتخدم إلغررالق األوعيررة  6-1-4-20-1-2
يم يررتالمس مررع حمتويررات الوعرراء  تمررلحي وسرريلة اإلغررالقهقررل عناررا يف الكفرراءة. ويكرروم ي  بررزء مرر   ال يخرررى وسررائل إغررالق يو

 يتىن هرراخ  فيارامرابة بطريقرة جتعلارا ما عرة للتسررب ومثبترة بيردا  ملنرع وسائل اإلغالق مقاوما  هلذا احملتويات. وجي  التأاد م  يم 
  .8-1-1-4حكام متتثل ألذات وسائل للتنفيس، يتعخت يم  وسائل إغالقيثناء النقل. وإذا اقتضى األمر استخدام 

 .ماصَّةيثب  الوعاء بيدا  يف العبوة اخلاربية باستخدام موات هوسيد و/يو موات  6-1-4-20-1-3
 لرتا . 60 السعة القصوى للوعاء: 6-1-4-20-1-4
 اغ.  75 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-20-1-5
 العبوة اخلاربية 6-1-4-20-2
املناسرربة يف  االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6PA1وعرراء لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر  الفرروالذ  6-1-4-20-2-1
 ، غ  ي   ميك  يم يكوم الغطاء القابل للنزع، الذ  يلزم هلذا النوع م  العبوة، على شكل قلنسوة.6-1-4-1
 االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6PA2 صررندوق خرراربي مرر  الفرروالذ يو وعرراء لرر  قفررص 6-1-4-20-2-2

الوعراء  يعلرى مر يف الوضع القائم،  وهيالعبوة اخلاربية،  جي  يم هكومحالة األوعية األسطوا ية  ويف .14-4-1-6سبة يف املنا
الشررركل، وارررام لررر  شررركل واثرررل، وبررر  هزويرررد العبررروة اخلاربيرررة بغطررراء واق  إباصرررية . وإذا يحررراط القفرررص بوعررراء ووسررريلة إغالقررر 

 .(قلنسوة)
املناسرربة  االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة  ؛6PB1 لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر  األلومنيرروم وعرراء 6-1-4-20-2-3
  .2-4-1-6 يف
 االشررتاطاتهطبرق علرى بنراء العبروة اخلاربيرة و  ؛6PB2 صرندوق خراربي مر  األلومنيروم يو وعاء ل  قفص 6-1-4-20-2-4

  .14-4-1-6املناسبة يف 
املناسرربة يف  االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و : 6PCربي مرر  اخلشرر  وعرراء لرر  صررندوق خررا 6-1-4-20-2-5
6-1-4-9.  
 االشرررتاطاتهطبررق علررى بنرراء العبرروة اخلاربيررة و  ؛6PD1وعرراء لرر  يسررطوا ة خاربيررة مرر  اخلشرر  الرقررائقي  6-1-4-20-2-6

 . 5-4-1-6املناسبة يف 
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بيردة.  مرواتهصنع السلة بشكل سليم م   ؛6PD2 (الشجريوقضبام ) وعاء ل  سلة خاربية م  اخلوص 6-1-4-20-2-7
 .العط حلماية الوعاء م   (قلنسوة)وهزوت السلة بغطاء واق 

 االشررررتاطاتالعبررروة اخلاربيرررة  بنررراءهطبرررق علرررى و  ؛6PG1 الليفررري وعررراء لررر  يسرررطوا ة خاربيرررة مررر  الكرهررروم 6-1-4-20-2-8
  .4-7-4-1-6إىل  1-7-4-1-6املناسبة يف 

 االشررررتاطاتهطبرررق علرررى بنررراء العبررروة اخلاربيرررة و  ؛6PG2 الليفررري وعررراء لررر  صرررندوق خررراربي مررر  الكرهررروم 6-1-4-20-2-9
 . 12-4-1-6املناسبة يف 

هستويف املروات الري  (؛6PH2 يو 6PH1)البالستيك اجلامد  يو وعاء ل  عبوة خاربية م  البالستيك املمدت 6-1-4-20-2-10
. وهصررنع عبرروات البالسررتيك اجلامررد مرر  13-4-1-6املناسرربة يف  االشرررتاطاتربيررة يصررنع مناررا هررذام النوعررام مرر  العبرروات اخلا

م  ماتة بالستيكية يخرى مشرالة. غر  يم الغطراء القابرل للنرزع، الرالزم هلرذا النروع مر  العبروات،  يو العايل الكثافة متعدت اإليثيلخت
 .قلنسوةميك  يم يكوم على شكل 

 اشتراطات اختبار العبوات 6-1-5
 إجراء االختبارات وتكرارها 6-1-5-1
للطرائررررررررق الرررررررري حترررررررردتها  ، وفقررررررررا  5-1-6تررررررررد النمرررررررروذج التصررررررررميمي لكررررررررل عبرررررررروة حسرررررررربما ورت يف خي 6-1-5-1-1

 املختصة. السلطة
جيترررراز بنجرررراح االختبررررارات املبينررررة يف هررررذا الفصررررل قبررررل  يم النمرررروذج التصررررميمي لكررررل عبرررروةيُفرررررَت  يف  6-1-5-1-2

، وايفيررة البنرراء والتعبئررة، ولكرر  قررد السررمكمرروذج التصررميمي للعبرروة بالتصررميم، واحلجررم، ومرراتة الصررنع، و . وحيرردت الناسررتخداماا
بتصرميماا علرى  إال عر  النمروذج التصرميمي متلرف ال يتضرم  ارذلك العبروات الري امرا  معاجلات السرطح. خمتلف يتضم  ييضا  

 التصميمي. يقل م  ارهفاع النموذج ارهفاع
الختبرارات الري حالرة ا ويف ختبارات على عينرات اإل تراج علرى فررتات حتردتها السرلطة املختصرة.اال هكرر 6-1-5-1-3

  .3-2-5-1-6ألحكام  ةاحمليطة معاتلهتيئة األبواء عتد ه، الليفي الكرهوم يو جترى على عبوات م  الورق
 ايفية بنائاا. يو ماتة صنعاا يو بعد إبراء ي  هعديل يغ  يف هصميم العبوة هكرر االختبارات ييضا   6-1-5-1-4
يف  قرراط بسرريطة عرر   إال متلررف ال جيرروز للسررلطة املختصررة السررماح بررابراء اختبررار ا تقررائي علررى عبرروات 6-1-5-1-5

عبرروات مرر  قبيررل األسررطوا ات واألايرراس  يو اتلررة صررافية يقررل، يو ، عبرروات تاخليررة ذات حجررم يصررغرمنرروذج سرربق اختبررارا: مررثال  
 قليال . خمفضةأبعات خاربية والصناتيق الي هنتج ب

 حمجوزة 6-1-5-1-6
بشرررأم الشرررروط املتعلقرررة باسرررتخدام ي رررواع خمتلفرررة مررر  العبررروات الداخليرررة يف عبررروة  1-5-1-1-4ا ظرررر  مالحظة:

حترد مر  اسرتخدام العبروات الداخليرة عنرد هطبيرق  خاربية واحدة والتعديالت املسرموح لرا يف العبروات الداخليرة. وهرذا الشرروط ال
 . 7-1-5-1-6رة الفق
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السررائلة توم اختبررار يف عبرروة  يو عبرروات تاخليررة مرر  ي   رروع للمرروات الصررلبة يو جيرروز جتميررع و قررل سررلع 6-1-5-1-7
 بالشروط التالية: ، وذلكخاربية

حتترو   (االزباج)مع عبوات تاخلية هشة  3-5-1-6  للفقرةتد العبوة اخلاربية بنجاح وفقا  م )ي(
 ؛Iجملموعة التعبئة  احملدت ارهفاع السقوط اختبارها ، وُيستخدم يفسوائلعلى 

 يتجررراوز جممررروع الكتلرررة اإلمجاليرررة املشررررتاة للعبررروات الداخليرررة  صرررف الكتلرررة اإلمجاليرررة للعبررروات ال )ب(
 ؛يعالا )ي(يف املشار إلي  الداخلية املستخدمة الختبار السقوط 

 ،وبرخت العبرروات الداخليرة وخرارج العبرروة ،برخت العبرروات الداخليرة فيمرا كروم مسرك مراتة التوسرريديال  )ج(
اسرررتخدم  عبررروة تاخليرررة وحيررردة يف  مرررا املنررراظر يف العبررروة املختررردة يصرررال ؛ وإذا السرررمكيقرررل مررر  

التوسيد بخت خرارج  ككوم مسك التوسيد بخت العبوات الداخلية يقل م  مسي ال االختبار األصلي،
مقار رة )يصرغر  يو االختبار األصلي. وعند استخدام عبوات تاخلية يقلالعبوة والعبوة الداخلية يف 

سرررتخدم مررراتة هوسررريد إضرررافية اافيرررة ملرررلء ه (برررالعبوات الداخليرررة املسرررتخدمة يف اختبرررار السرررقوط
 ؛الفراغات

الكتلررة  حترردتوهرري فارغررة. و  6-5-1-6الرروارت يف التنضرريد جتترراز العبرروة اخلاربيررة بنجرراح اختبررار  )ت(
الكتلرررة املشررررتاة للعبررروات الداخليرررة املسرررتخدمة الختبرررار يسررراس علرررى  املتماثلرررة عبرررواتلل اإلمجاليرررة
 ؛يعالا )ي(يف املشار إلي  السقوط 

سوائل حتاط بالكامل بكمية م  ماتة ماصة هكفري المتصراص  على العبوات الداخلية الي حتتو   )ه(
 ؛احملتويات السائلة للعبوات الداخليةاامل 

 لتسرررب،لهكرر  ما عررة  ومل سرروائلل  العبرروة اخلاربيررة احتررواء العبرروات الداخليررة لإذا اررام الغررر  مرر )و(
، هرروفر وسرريلة للتنخيررلهكرر  ما عررة  ومل الصررلبةلمرروات لاررام الغررر  مناررا احتررواء عبرروات تاخليررة  يو

وذلرررك يف شررركل بطا رررة ما عرررة  ،صرررلبة يف حالرررة حررردوث هسررررب يو الحترررواء ي  حمتويرررات سرررائلة
حالررة العبرروات  ويف ييررة وسرريلة احتررواء يخرررى ذات افرراءة واثلررة. يو بالسررتيكيايرراس  يو للتسرررب

يعررالا تاخررل وسرريلة احتررواء  )ه(سرروائل، هوضررع املرراتة املاصررة املطلوبررة يف البنررد علررى الرري حتتررو  
 ؛املكو ات السائلة

 ؛1-4-1-1-4ورت يف  ملا العبوات تثلمت ،لنقل اجلو يف حالة ا )ز(
باعتبار يهنا ابتازت اختبرار يتاء جمموعرة التعبئرة  3-1-6لفقرة  ل بوات وفقا  وضع عالمة على العه )ح(

I  للعبرروات اجملمعررة. وهكرروم الكتلررة اإلمجاليررة املبينررة بالعالمررات بالكيلوغرامررات هرري حصرريلة اتلررة
العبررروات الداخليرررة الررري اسرررتخدم  الختبرررار  يو إليارررا  صرررف اتلرررة العبررروة العبررروة اخلاربيرررة مضرررافا  

" Vيعرالا. وهتضرم  العالمرة املوضروعة علرى مثرل هرذا العبروة احلررف " )ي(إلير  يف  شارالسقوط امل
  .4-2-1-6 للفقرةوفقا  

 جيوز للسلطة املختصة يم هطل  يف ي  وق  هقدمي إثبات، يتوصل إلي  ع  طريرق اختبرارات جتررى طبقرا   6-1-5-1-8
 الشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي. ستوفيةم صناعي  طاقالعبوات الي هنتج على  يم، القسمملواصفات هذا 
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بيردة.  مرواتهصنع السلة بشكل سليم م   ؛6PD2 (الشجريوقضبام ) وعاء ل  سلة خاربية م  اخلوص 6-1-4-20-2-7
 .العط حلماية الوعاء م   (قلنسوة)وهزوت السلة بغطاء واق 

 االشررررتاطاتالعبررروة اخلاربيرررة  بنررراءهطبرررق علرررى و  ؛6PG1 الليفررري وعررراء لررر  يسرررطوا ة خاربيرررة مررر  الكرهررروم 6-1-4-20-2-8
  .4-7-4-1-6إىل  1-7-4-1-6املناسبة يف 

 االشررررتاطاتهطبرررق علرررى بنررراء العبررروة اخلاربيرررة و  ؛6PG2 الليفررري وعررراء لررر  صرررندوق خررراربي مررر  الكرهررروم 6-1-4-20-2-9
 . 12-4-1-6املناسبة يف 

هستويف املروات الري  (؛6PH2 يو 6PH1)البالستيك اجلامد  يو وعاء ل  عبوة خاربية م  البالستيك املمدت 6-1-4-20-2-10
. وهصررنع عبرروات البالسررتيك اجلامررد مرر  13-4-1-6املناسرربة يف  االشرررتاطاتربيررة يصررنع مناررا هررذام النوعررام مرر  العبرروات اخلا

م  ماتة بالستيكية يخرى مشرالة. غر  يم الغطراء القابرل للنرزع، الرالزم هلرذا النروع مر  العبروات،  يو العايل الكثافة متعدت اإليثيلخت
 .قلنسوةميك  يم يكوم على شكل 

 اشتراطات اختبار العبوات 6-1-5
 إجراء االختبارات وتكرارها 6-1-5-1
للطرائررررررررق الرررررررري حترررررررردتها  ، وفقررررررررا  5-1-6تررررررررد النمرررررررروذج التصررررررررميمي لكررررررررل عبرررررررروة حسرررررررربما ورت يف خي 6-1-5-1-1

 املختصة. السلطة
جيترررراز بنجرررراح االختبررررارات املبينررررة يف هررررذا الفصررررل قبررررل  يم النمرررروذج التصررررميمي لكررررل عبرررروةيُفرررررَت  يف  6-1-5-1-2

، وايفيررة البنرراء والتعبئررة، ولكرر  قررد السررمكمرروذج التصررميمي للعبرروة بالتصررميم، واحلجررم، ومرراتة الصررنع، و . وحيرردت الناسررتخداماا
بتصرميماا علرى  إال عر  النمروذج التصرميمي متلرف ال يتضرم  ارذلك العبروات الري امرا  معاجلات السرطح. خمتلف يتضم  ييضا  

 التصميمي. يقل م  ارهفاع النموذج ارهفاع
الختبرارات الري حالرة ا ويف ختبارات على عينرات اإل تراج علرى فررتات حتردتها السرلطة املختصرة.اال هكرر 6-1-5-1-3

  .3-2-5-1-6ألحكام  ةاحمليطة معاتلهتيئة األبواء عتد ه، الليفي الكرهوم يو جترى على عبوات م  الورق
 ايفية بنائاا. يو ماتة صنعاا يو بعد إبراء ي  هعديل يغ  يف هصميم العبوة هكرر االختبارات ييضا   6-1-5-1-4
يف  قرراط بسرريطة عرر   إال متلررف ال جيرروز للسررلطة املختصررة السررماح بررابراء اختبررار ا تقررائي علررى عبرروات 6-1-5-1-5

عبرروات مرر  قبيررل األسررطوا ات واألايرراس  يو اتلررة صررافية يقررل، يو ، عبرروات تاخليررة ذات حجررم يصررغرمنرروذج سرربق اختبررارا: مررثال  
 قليال . خمفضةأبعات خاربية والصناتيق الي هنتج ب

 حمجوزة 6-1-5-1-6
بشرررأم الشرررروط املتعلقرررة باسرررتخدام ي رررواع خمتلفرررة مررر  العبررروات الداخليرررة يف عبررروة  1-5-1-1-4ا ظرررر  مالحظة:

حترد مر  اسرتخدام العبروات الداخليرة عنرد هطبيرق  خاربية واحدة والتعديالت املسرموح لرا يف العبروات الداخليرة. وهرذا الشرروط ال
 . 7-1-5-1-6رة الفق
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السررائلة توم اختبررار يف عبرروة  يو عبرروات تاخليررة مرر  ي   رروع للمرروات الصررلبة يو جيرروز جتميررع و قررل سررلع 6-1-5-1-7
 بالشروط التالية: ، وذلكخاربية

حتترو   (االزباج)مع عبوات تاخلية هشة  3-5-1-6  للفقرةتد العبوة اخلاربية بنجاح وفقا  م )ي(
 ؛Iجملموعة التعبئة  احملدت ارهفاع السقوط اختبارها ، وُيستخدم يفسوائلعلى 

 يتجررراوز جممررروع الكتلرررة اإلمجاليرررة املشررررتاة للعبررروات الداخليرررة  صرررف الكتلرررة اإلمجاليرررة للعبررروات ال )ب(
 ؛يعالا )ي(يف املشار إلي  الداخلية املستخدمة الختبار السقوط 

 ،وبرخت العبرروات الداخليرة وخرارج العبرروة ،برخت العبرروات الداخليرة فيمرا كروم مسرك مراتة التوسرريديال  )ج(
اسرررتخدم  عبررروة تاخليرررة وحيررردة يف  مرررا املنررراظر يف العبررروة املختررردة يصرررال ؛ وإذا السرررمكيقرررل مررر  

التوسيد بخت خرارج  ككوم مسك التوسيد بخت العبوات الداخلية يقل م  مسي ال االختبار األصلي،
مقار رة )يصرغر  يو االختبار األصلي. وعند استخدام عبوات تاخلية يقلالعبوة والعبوة الداخلية يف 

سرررتخدم مررراتة هوسررريد إضرررافية اافيرررة ملرررلء ه (برررالعبوات الداخليرررة املسرررتخدمة يف اختبرررار السرررقوط
 ؛الفراغات

الكتلررة  حترردتوهرري فارغررة. و  6-5-1-6الرروارت يف التنضرريد جتترراز العبرروة اخلاربيررة بنجرراح اختبررار  )ت(
الكتلرررة املشررررتاة للعبررروات الداخليرررة املسرررتخدمة الختبرررار يسررراس علرررى  املتماثلرررة عبرررواتلل اإلمجاليرررة
 ؛يعالا )ي(يف املشار إلي  السقوط 

سوائل حتاط بالكامل بكمية م  ماتة ماصة هكفري المتصراص  على العبوات الداخلية الي حتتو   )ه(
 ؛احملتويات السائلة للعبوات الداخليةاامل 

 لتسرررب،لهكرر  ما عررة  ومل سرروائلل  العبرروة اخلاربيررة احتررواء العبرروات الداخليررة لإذا اررام الغررر  مرر )و(
، هرروفر وسرريلة للتنخيررلهكرر  ما عررة  ومل الصررلبةلمرروات لاررام الغررر  مناررا احتررواء عبرروات تاخليررة  يو

وذلرررك يف شررركل بطا رررة ما عرررة  ،صرررلبة يف حالرررة حررردوث هسررررب يو الحترررواء ي  حمتويرررات سرررائلة
حالررة العبرروات  ويف ييررة وسرريلة احتررواء يخرررى ذات افرراءة واثلررة. يو بالسررتيكيايرراس  يو للتسرررب

يعررالا تاخررل وسرريلة احتررواء  )ه(سرروائل، هوضررع املرراتة املاصررة املطلوبررة يف البنررد علررى الرري حتتررو  
 ؛املكو ات السائلة

 ؛1-4-1-1-4ورت يف  ملا العبوات تثلمت ،لنقل اجلو يف حالة ا )ز(
باعتبار يهنا ابتازت اختبرار يتاء جمموعرة التعبئرة  3-1-6لفقرة  ل بوات وفقا  وضع عالمة على العه )ح(

I  للعبرروات اجملمعررة. وهكرروم الكتلررة اإلمجاليررة املبينررة بالعالمررات بالكيلوغرامررات هرري حصرريلة اتلررة
العبررروات الداخليرررة الررري اسرررتخدم  الختبرررار  يو إليارررا  صرررف اتلرررة العبررروة العبررروة اخلاربيرررة مضرررافا  

" Vيعرالا. وهتضرم  العالمرة املوضروعة علرى مثرل هرذا العبروة احلررف " )ي(إلير  يف  شارالسقوط امل
  .4-2-1-6 للفقرةوفقا  

 جيوز للسلطة املختصة يم هطل  يف ي  وق  هقدمي إثبات، يتوصل إلي  ع  طريرق اختبرارات جتررى طبقرا   6-1-5-1-8
 الشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي. ستوفيةم صناعي  طاقالعبوات الي هنتج على  يم، القسمملواصفات هذا 
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الطررررالء  يو طررررالء تاخلررري لرررردواعي األمررررام، حتررررتف  املعاجلررررة يو إبررررراء معاجلررررة تاخليررررة إذا اقتضرررى األمررررر 6-1-5-1-9
 باخلواص الواقية ح  بعد إبراء االختبار.

 شريطة عدم هأثر صحة النتائج ومبوافقة السلطة املختصة. ،ميك  إبراء عدة اختبارات على عينة واحدة 6-1-5-1-10
 العبوات االحتياطية 6-1-5-1-11

لألحكام املنطبقرة علرى جمموعرة  وضع العالمات علياا وفقا  هو  (1-2-1ا ظر االحتياطية )عبوات التد م 
 يلي: ما العبوات الداخلية، باستثناء يو املخصصة لنقل املوات االصلبة IIالتعبئة 

هقرل عر   ال مترأل العبروات بنسربةو يكوم املاء هو ماتة االختبار املسرتخدمة يف إبرراء االختبرارات،  ()ي
يايراس لرا اريرات مرر  مثرل ، وات مضرافةمر  سرعتاا القصروى. ويسرمح باسرتخدام مريف املائرة  98

علررى هررؤثر  طريقررةهوضررع ب يال مرر  يبررل بلررو  الكتلررة اإلمجاليررة املطلوبررة للطرررت، شررريطةالرصرراص، 
 )ب(5-3-5-1-6لفقرررة  ل تررائج االختبررار. وابررديل لررذلك، ميكرر  هغيرر  ارهفرراع السررقوط وفقررا   

 لدى إبراء اختبار السقوط؛
ايلوباسركال مرع   30ضغط  العبوات بنجاح اختبار عدم التسرب عندجتتاز  ،باإلضافة إىل ذلكو  )ب(

 ؛7-5-1-6ل  بيام  تائج هذا االختبار يف هقرير االختبار املطلوب وفقا  
  .4-2-1-6هو مبخت يف  اما  " على العبواتTوضع عالمة "وه )ج(

 إعداد العبوات لالختبار 6-1-5-2
لرررو اا ررر  معررردة للنقرررل هشرررمل، يف حالرررة العبررروات اجملمعرررة،  امرررا  جتررررى االختبرررارات علرررى عبررروات معررردة 6-1-5-2-1

مر  سرعتاا يف املائرة  98يقل عر   ال مبا األاياس، غ ، ةاملفرت يو العبوات الداخلية يو األوعية ألمتالعبوات الداخلية املستخدمة. و 
ومتررأل األايراس حرر  السررعة القصرروى الرري هسررتخدم مرر  سرعتاا يف حالررة املرروات الصررلبة. يف املائررة  95 يو القصروى يف حالررة السرروائل

اختبرار منفصرل لكرل مر   رىجير ،صرلبةمصممة لنقرل مروات سرائلة و  لا هكوم العبوات الداخلية ، اليحالة العبوات اجملمعة ويف لا.
إذا اام م   إال يصناف يخرى يو األصناف املقرر  قلاا يف العبوة مبوات يو ة. وميك  االستعاضة ع  املواتجلامداحملتويات السائلة وا

صرائص ، هكروم للمراتة البديلرة  فرس اخللصرلبةشأم ذلك يم يبطل  تائج االختبارات. وعند اسرتخدام مراتة يخررى يف حالرة املروات ا
األايررراس  مثرررل ،الررري هتصرررف لرررا املررراتة املقررررر  قلارررا. ويسرررمح باسرررتخدام يوزام إضرررافية (الكتلرررة، حجرررم احلبيبرررات، إت)الفيزيائيرررة 

 هوضع بطريقة هؤثر على  تائج االختبار. يال اململوءة ئبيبات الرصاص، لبلو  الكتلة الكلية املطلوبة للطرت، شريطة
يخررى يف حالرة اختبرارات السرقوط املتعلقرة بالسروائل، يكروم السرائل البرديل ذا اثافرة عند استخدام ماتة  6-1-5-2-2

يف اختبرار سرقوط السروائل يف الظرروف املبينرة   سبية ولزوبة واثلتخت لكثافة ولزوبة املراتة املقررر  قلارا. وميكر  اسرتخدام املراء ييضرا  
  .5-3-5-1-6يف 
سرراعة علررى األقررل يف بررو هضرربط فيرر   24ملرردة  الليفرري الكرهرروم يو ف العبرروات املصررنوعة مرر  الررورقهكيةرر 6-1-5-2-3

بررو  هررو يم يتصررف مرر  بررخت ثالثررة خيررارات وكنررة. واخليررار املفضررل علررى خيررار االختبرراروجُيرررى الرطوبررة النسرربية وتربررة احلرررارة. 
فأوهلمرا  يارام اآلخرام هلرذا اجلرواخل يما يف املائة. 2±  يف املائة 50س ورطوبة  سبية °2± س °23: تربة حرارة يلي مبا فيالتكي
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 65س ورطوبة  سبية °2± س °27حرارة تربة والثاين  ،يف املائة 2±  يف املائة 65س ورطوبة  سبية °2± س °20حرارة تربة 
 يف املائة. 2± يف املائة 
هسرررب  قرررد فوقيررروت القيررراس علرررى املررردى القصررر   التقلبرررات هرررذا احلررردوت. يمرررا ضرررم متوسرررط القررريم يقرررع  :مالحظة

لة   لكناا ال ،للرطوبة النسبية يف املائة 5± هصل إىل  اإلفراتية اختالفات يف القياسات  بامكا ية هكرار التجربة. اث ا  مُ 
إضرررررافية للتأارررررد مررررر  يم املررررراتة البالسرررررتيكية املسرررررتخدمة يف صرررررنع األسرررررطوا ات والتنكرررررات  هرررررداب هتخرررررذ  6-1-5-2-4

 1-8-4-1-6و 2-1-1-6 يف الشررتاطات الرروارتةلوتثلرة املخصصررة الحترواء سروائل  (تيكيةالبالسر)البالسرتيكية والعبروات املرابرة 
العبروات ميترد لفررتة طويلرة،  األوعيرة يو مر  برابراء اختبرار يويل علرى عينراتحتقيق ذلرك ميك  على سبيل املثال، . و 3-8-4-1-6و

يارا، وبعرد ذلرك جتررى علرى العينرات االختبرارات املنطبقرة عليارا ولتك  سرتة شراور، هظرل خالهلرا العينرات ولروءة براملوات املعترزم يم حتتو 
إضرعافا   ملوات الي قرد هسرب  هشرققات إبااتيرة يوا حالة . ويف6-5-1-6و 5-5-1-6و 4-5-1-6و 3-5-1-6الوارتة يف 

البالسرتيكية قيرد البحرغ هشرققا   مبراتة بديلرة معرروف يهنرا حتردث يف املروات يو ،العينة باملاتةمُتأل ، يةالتنكات البالستيك لألسطوا ات يو
فوقارا يثنراء  هُنضةرد  حلمرل مضراف يعراتل الكترل الكليرة لطرروت واثلرة ميكر  يم هعرَّ و ، عما هسبب  املاتة املذاورة يقل شدة إبااتيا  ال
 يمتار. 3العينة املختدة، ع    في ، مباالتنضيديقل ارهفاع  النقل. وال

 اختبار السقوط 6-1-5-3
 السقوط واجتاا ،(وصا ع هصميمي منوذج لكل) االختبار عينات عدت 6-1-5-3-1

 صدم.ال  قطة على عموتيا   الثقل مراز يكوم ،ستو امل السقوط حاالت خبالف 
 علرى يرؤت  يم حيتمرل الرذ  االجتراا سرتخدممعرخت، ي سرقوط الختبرار وكر  اجتاا م  ياثر يوبد وحيثما 

 .العبوةهعطةل  إىل األربح
 السقوط اتجاه االختبار عينات عدد العبوة

 فوالذية يسطوا ات
 األلومنيوم م  يسطوا ات

 معرررررررردم آخررررررررر غرررررررر  الفرررررررروالذمرررررررر   يسررررررررطوا ات
 األلومنيوم يو

 فوالذية هنكات
 يلومنيوم هنكات

   رقائقيالش  م  اخل يسطوا ات
 الليفي الكرهوم م  يسطوا ات
 بالستيكية وهنكات يسطوا ات

 األسطوا ة شكل هأخذ الي املرابة العبوات

6 
 (سقطة لكل 3)

 :  (عينات 3 هستخدم) 1 السقطة
 العبرررروة هكررر  مل إذا يو احلافرررة علرررى مبيرررل اهلررردف العبررروة هصررردم
 .طرف على يو حميطية ترزة على حافة ذات

 
)هسرتخدم العينرات الرثالث األخررى(: هصردم العبروة  2السقطة 

خيترررد يف السررررقوط األول،  مل اهلررردف علرررى يضرررعف برررزء منارررا
يف حالررة األسررطوا ات،  يو سرربيل املثررال، وسرريلة اإلغررالق،علررى 
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الطررررالء  يو طررررالء تاخلررري لرررردواعي األمررررام، حتررررتف  املعاجلررررة يو إبررررراء معاجلررررة تاخليررررة إذا اقتضرررى األمررررر 6-1-5-1-9
 باخلواص الواقية ح  بعد إبراء االختبار.

 شريطة عدم هأثر صحة النتائج ومبوافقة السلطة املختصة. ،ميك  إبراء عدة اختبارات على عينة واحدة 6-1-5-1-10
 العبوات االحتياطية 6-1-5-1-11

لألحكام املنطبقرة علرى جمموعرة  وضع العالمات علياا وفقا  هو  (1-2-1ا ظر االحتياطية )عبوات التد م 
 يلي: ما العبوات الداخلية، باستثناء يو املخصصة لنقل املوات االصلبة IIالتعبئة 

هقرل عر   ال مترأل العبروات بنسربةو يكوم املاء هو ماتة االختبار املسرتخدمة يف إبرراء االختبرارات،  ()ي
يايراس لرا اريرات مرر  مثرل ، وات مضرافةمر  سرعتاا القصروى. ويسرمح باسرتخدام مريف املائرة  98

علررى هررؤثر  طريقررةهوضررع ب يال مرر  يبررل بلررو  الكتلررة اإلمجاليررة املطلوبررة للطرررت، شررريطةالرصرراص، 
 )ب(5-3-5-1-6لفقرررة  ل تررائج االختبررار. وابررديل لررذلك، ميكرر  هغيرر  ارهفرراع السررقوط وفقررا   

 لدى إبراء اختبار السقوط؛
ايلوباسركال مرع   30ضغط  العبوات بنجاح اختبار عدم التسرب عندجتتاز  ،باإلضافة إىل ذلكو  )ب(

 ؛7-5-1-6ل  بيام  تائج هذا االختبار يف هقرير االختبار املطلوب وفقا  
  .4-2-1-6هو مبخت يف  اما  " على العبواتTوضع عالمة "وه )ج(

 إعداد العبوات لالختبار 6-1-5-2
لرررو اا ررر  معررردة للنقرررل هشرررمل، يف حالرررة العبررروات اجملمعرررة،  امرررا  جتررررى االختبرررارات علرررى عبررروات معررردة 6-1-5-2-1

مر  سرعتاا يف املائرة  98يقل عر   ال مبا األاياس، غ ، ةاملفرت يو العبوات الداخلية يو األوعية ألمتالعبوات الداخلية املستخدمة. و 
ومتررأل األايراس حرر  السررعة القصرروى الرري هسررتخدم مرر  سرعتاا يف حالررة املرروات الصررلبة. يف املائررة  95 يو القصروى يف حالررة السرروائل

اختبرار منفصرل لكرل مر   رىجير ،صرلبةمصممة لنقرل مروات سرائلة و  لا هكوم العبوات الداخلية ، اليحالة العبوات اجملمعة ويف لا.
إذا اام م   إال يصناف يخرى يو األصناف املقرر  قلاا يف العبوة مبوات يو ة. وميك  االستعاضة ع  املواتجلامداحملتويات السائلة وا

صرائص ، هكروم للمراتة البديلرة  فرس اخللصرلبةشأم ذلك يم يبطل  تائج االختبارات. وعند اسرتخدام مراتة يخررى يف حالرة املروات ا
األايررراس  مثرررل ،الررري هتصرررف لرررا املررراتة املقررررر  قلارررا. ويسرررمح باسرررتخدام يوزام إضرررافية (الكتلرررة، حجرررم احلبيبرررات، إت)الفيزيائيرررة 

 هوضع بطريقة هؤثر على  تائج االختبار. يال اململوءة ئبيبات الرصاص، لبلو  الكتلة الكلية املطلوبة للطرت، شريطة
يخررى يف حالرة اختبرارات السرقوط املتعلقرة بالسروائل، يكروم السرائل البرديل ذا اثافرة عند استخدام ماتة  6-1-5-2-2

يف اختبرار سرقوط السروائل يف الظرروف املبينرة   سبية ولزوبة واثلتخت لكثافة ولزوبة املراتة املقررر  قلارا. وميكر  اسرتخدام املراء ييضرا  
  .5-3-5-1-6يف 
سرراعة علررى األقررل يف بررو هضرربط فيرر   24ملرردة  الليفرري الكرهرروم يو ف العبرروات املصررنوعة مرر  الررورقهكيةرر 6-1-5-2-3

بررو  هررو يم يتصررف مرر  بررخت ثالثررة خيررارات وكنررة. واخليررار املفضررل علررى خيررار االختبرراروجُيرررى الرطوبررة النسرربية وتربررة احلرررارة. 
فأوهلمرا  يارام اآلخرام هلرذا اجلرواخل يما يف املائة. 2±  يف املائة 50س ورطوبة  سبية °2± س °23: تربة حرارة يلي مبا فيالتكي
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 65س ورطوبة  سبية °2± س °27حرارة تربة والثاين  ،يف املائة 2±  يف املائة 65س ورطوبة  سبية °2± س °20حرارة تربة 
 يف املائة. 2± يف املائة 
هسرررب  قرررد فوقيررروت القيررراس علرررى املررردى القصررر   التقلبرررات هرررذا احلررردوت. يمرررا ضرررم متوسرررط القررريم يقرررع  :مالحظة

لة   لكناا ال ،للرطوبة النسبية يف املائة 5± هصل إىل  اإلفراتية اختالفات يف القياسات  بامكا ية هكرار التجربة. اث ا  مُ 
إضرررررافية للتأارررررد مررررر  يم املررررراتة البالسرررررتيكية املسرررررتخدمة يف صرررررنع األسرررررطوا ات والتنكرررررات  هرررررداب هتخرررررذ  6-1-5-2-4

 1-8-4-1-6و 2-1-1-6 يف الشررتاطات الرروارتةلوتثلرة املخصصررة الحترواء سروائل  (تيكيةالبالسر)البالسرتيكية والعبروات املرابرة 
العبروات ميترد لفررتة طويلرة،  األوعيرة يو مر  برابراء اختبرار يويل علرى عينراتحتقيق ذلرك ميك  على سبيل املثال، . و 3-8-4-1-6و

يارا، وبعرد ذلرك جتررى علرى العينرات االختبرارات املنطبقرة عليارا ولتك  سرتة شراور، هظرل خالهلرا العينرات ولروءة براملوات املعترزم يم حتتو 
إضرعافا   ملوات الي قرد هسرب  هشرققات إبااتيرة يوا حالة . ويف6-5-1-6و 5-5-1-6و 4-5-1-6و 3-5-1-6الوارتة يف 

البالسرتيكية قيرد البحرغ هشرققا   مبراتة بديلرة معرروف يهنرا حتردث يف املروات يو ،العينة باملاتةمُتأل ، يةالتنكات البالستيك لألسطوا ات يو
فوقارا يثنراء  هُنضةرد  حلمرل مضراف يعراتل الكترل الكليرة لطرروت واثلرة ميكر  يم هعرَّ و ، عما هسبب  املاتة املذاورة يقل شدة إبااتيا  ال
 يمتار. 3العينة املختدة، ع    في ، مباالتنضيديقل ارهفاع  النقل. وال

 اختبار السقوط 6-1-5-3
 السقوط واجتاا ،(وصا ع هصميمي منوذج لكل) االختبار عينات عدت 6-1-5-3-1

 صدم.ال  قطة على عموتيا   الثقل مراز يكوم ،ستو امل السقوط حاالت خبالف 
 علرى يرؤت  يم حيتمرل الرذ  االجتراا سرتخدممعرخت، ي سرقوط الختبرار وكر  اجتاا م  ياثر يوبد وحيثما 

 .العبوةهعطةل  إىل األربح
 السقوط اتجاه االختبار عينات عدد العبوة

 فوالذية يسطوا ات
 األلومنيوم م  يسطوا ات

 معرررررررردم آخررررررررر غرررررررر  الفرررررررروالذمرررررررر   يسررررررررطوا ات
 األلومنيوم يو

 فوالذية هنكات
 يلومنيوم هنكات

   رقائقيالش  م  اخل يسطوا ات
 الليفي الكرهوم م  يسطوا ات
 بالستيكية وهنكات يسطوا ات

 األسطوا ة شكل هأخذ الي املرابة العبوات

6 
 (سقطة لكل 3)

 :  (عينات 3 هستخدم) 1 السقطة
 العبرررروة هكررر  مل إذا يو احلافرررة علرررى مبيرررل اهلررردف العبررروة هصررردم
 .طرف على يو حميطية ترزة على حافة ذات

 
)هسرتخدم العينرات الرثالث األخررى(: هصردم العبروة  2السقطة 

خيترررد يف السررررقوط األول،  مل اهلررردف علرررى يضرررعف برررزء منارررا
يف حالررة األسررطوا ات،  يو سرربيل املثررال، وسرريلة اإلغررالق،علررى 
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 السقوط اتجاه االختبار عينات عدد العبوة
 الطبيعي اخلش  م  صناتيق
 اخلش  الرقائقي  م  صناتيق
 اخلش  املعات التكوي   م  صناتيق
 الليفي الكرهوم م  صناتيق
 البالستيك م  صناتيق
 األلومنيوم يو الفوالذ م  صناتيق
 الصندوق شكل هأخذ الي املرابة العبوات

5 
 (سقطة لكل 1)

 القاع على مستوية: 1 السقطة
 القمة على مستوية: 2 السقطة
 الطويل اجلا   على مستوية: 3 السقطة
 القص  اجلا   على مستوية: 4 السقطة
 را  على: 5 السقطة

 3 با بية وبدرزة واحدة طبقة م  ياياس
 (ايس لكل سقطات 3)

 عري  وب  على مستوية: 1 السقطة
 ضيق وب  على مستوية: 2 السقطة
 للكيس طرف على: 3 السقطة

 با بيررررة، ترزة وبرررردوم واحرررردة طبقررررة مرررر  يايرررراس
 الطبقات متعدتة يو

3 
 (ايس لكل 2)

 عري  وب  على مستوية: 1 السقطة
 للكيس طرف على: 2 السقطة

 السقوط اختبار إلبراء االختبار لعينات اخلاص اإلعدات 6-1-5-3-2
 :التالية العبوات حالة يف يقل يو س°18- إىل وحمتوياهتا العينة حرارة تربة مف  
 ؛(8-4-1-6 ا ظرالبالستيكية ) األسطوا ات (ي)
 ؛(8-4-1-6 ا ظرالبالستيكية ) التنكاتو  (ب)
 ؛(13-4-1-6 ا ظر) املمدت الستيكالب صناتيق غ البالستيكية  الصناتيقو  (ج)

 ؛(19-4-1-6 ا ظر( )بالستيكية ماتة) املرابة العبواتو  )ت(
األايررررراس البالسرررررتيكية املخصصرررررة غررررر  والعبرررروات اجملمعرررررة ذات العبررررروات الداخليرررررة البالسرررررتيكية  ه()

 سلع. يو الحتواء املوات الصلبة
 فر حتو  .3-2-5-1-6 يف الروارت يمكر  إغفرال االشررتاط ،الطريقرة لذا االختبار عيناتوالما يُع دةت  

 .األمر لزم إذا للتجمد مضاتة ماتة باضافة السائلة احلالة يف االختبار سوائل
سررراعة علرررى األقرررل مررر  املرررلء  24بعرررد مضرررية  إال ال هسرررقط عبررروات السررروائل ذات الغطررراء القابرررل للنرررزع 6-1-5-3-3

 واإلغالق إلفساح اجملال أل  هراخ  حمتمل للحشية.
 اهلدف 6-1-5-3-4

 .ويفقي مستو   مرم، غ  بامد، سطح ع  عبارة اهلدف يكوم 
 يكفي لعدم حترا ؛ مبا متكامال  وضخما   )ي(

 منبسطا  بسطح حيف  خاليا  م  العيوب املوضعية الي ميك  يم هؤثر على  تائج االختبار؛ )ب(
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 يكفي لعدم هشوه  حت  ظروف االختبار وغ  قابل للعط  بسب  االختبارات؛ مبا صلبا   )ج(
 كفي لضمام يم يسقط طرت االختبار بكامل  على السطح.ي مبا واسعا   )ت(

 السقوط ارهفاع 6-1-5-3-5
 مراتة مرع يو  قلارا املقررر السرائلة يو الصرلبة املاتة مع االختبار يبر  إذا ،والسوائل يف حالة املوات الصلبة 

 :الفيزيائية اخلصائص  فس يساسا   هلا هتوافر يخرى
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8

 االختبررررار يبررررر  إذا املعبررررأة يف عبرررروات مفرررررتة والعبرررروات الداخليررررة والعبرررروات اجملمعررررة السرررروائل حالررررة يف 
 :املاء مع

 0.95هقررلة اثافتاررا النوعيررة عرر   يشررتمل مصررطلح املرراء علررى حماليررل املرراء واملرروات املا عررة للتجمررد الرري ال مالحظة:
 س.°18-الختبارها عند 

 :1.2  قلاا املقرر للماتة النسبية الكثافة هتجاوز ال عندما (ي)
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8

، حيسررر  ارهفررراع السررقوط علرررى يسررراس 1.2عنرردما هتجررراوز الكثافرررة النسرربية للمررراتة املقررررر  قلاررا  )ب(
 العشر  األول، على النحو التايل: رقم" للماتة املقرر  قلاا مقربة إىل الdالنسبية ) ( "الكثافة 

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 م 0.67×    م 1.0×    م 1.5×   

 االختبار ابتياز معاي  6-1-5-3-6
عندما يتحقرق التروازم برخت الضرغط الرداخلي واخلراربي،  سائل ما عة للتسربعلى هكوم ال عبوة حتتو   6-1-5-3-6-1

 يكوم م  الضرور  هوازم الضغطخت. ال وهستث  م  ذلك العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة، حيغ
صطدم سرطحاا العلرو  باهلردف، هكروم العبروة قرد ااختبار السقوط على عبوة ملوات صلبة، و  ُيبر الما  6-1-5-3-6-2

وعراء تاخلري )اريس مر  البالسرتيك علرى سربيل  يو بنجاح إذا ظل  احملتويات حمفوظة بالكامل يف عبروة تاخليرةابتازت االختبار 
 هعد وسيلة اإلغالق يثناء قياماا بوظيفة االحتواء ما عة للتنخيل. مل املثال( ح  إذا

يم يررؤثر يف السررالمة يثنرراء ميكرر  عطرر  جممةررع ي   يو العبرروة اخلاربيررة لطرررت مرارر  يو ال حيرردث يف العبرروة 6-1-5-3-6-3
يكروم هنرا  ي  هسررب للمراتة املنقولرة  وال السلع تاخل العبوة اخلاربية اليا، يو هبقى األوعية الداخلية، والعبوات الداخليةالنقل. 

 العبوة )العبوات( الداخلية. يو م  الوعاء الداخلي
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 السقوط اتجاه االختبار عينات عدد العبوة
 الطبيعي اخلش  م  صناتيق
 اخلش  الرقائقي  م  صناتيق
 اخلش  املعات التكوي   م  صناتيق
 الليفي الكرهوم م  صناتيق
 البالستيك م  صناتيق
 األلومنيوم يو الفوالذ م  صناتيق
 الصندوق شكل هأخذ الي املرابة العبوات

5 
 (سقطة لكل 1)

 القاع على مستوية: 1 السقطة
 القمة على مستوية: 2 السقطة
 الطويل اجلا   على مستوية: 3 السقطة
 القص  اجلا   على مستوية: 4 السقطة
 را  على: 5 السقطة

 3 با بية وبدرزة واحدة طبقة م  ياياس
 (ايس لكل سقطات 3)

 عري  وب  على مستوية: 1 السقطة
 ضيق وب  على مستوية: 2 السقطة
 للكيس طرف على: 3 السقطة

 با بيررررة، ترزة وبرررردوم واحرررردة طبقررررة مرررر  يايرررراس
 الطبقات متعدتة يو

3 
 (ايس لكل 2)

 عري  وب  على مستوية: 1 السقطة
 للكيس طرف على: 2 السقطة

 السقوط اختبار إلبراء االختبار لعينات اخلاص اإلعدات 6-1-5-3-2
 :التالية العبوات حالة يف يقل يو س°18- إىل وحمتوياهتا العينة حرارة تربة مف  
 ؛(8-4-1-6 ا ظرالبالستيكية ) األسطوا ات (ي)
 ؛(8-4-1-6 ا ظرالبالستيكية ) التنكاتو  (ب)
 ؛(13-4-1-6 ا ظر) املمدت الستيكالب صناتيق غ البالستيكية  الصناتيقو  (ج)

 ؛(19-4-1-6 ا ظر( )بالستيكية ماتة) املرابة العبواتو  )ت(
األايررررراس البالسرررررتيكية املخصصرررررة غررررر  والعبرررروات اجملمعرررررة ذات العبررررروات الداخليرررررة البالسرررررتيكية  ه()

 سلع. يو الحتواء املوات الصلبة
 فر حتو  .3-2-5-1-6 يف الروارت يمكر  إغفرال االشررتاط ،الطريقرة لذا االختبار عيناتوالما يُع دةت  

 .األمر لزم إذا للتجمد مضاتة ماتة باضافة السائلة احلالة يف االختبار سوائل
سررراعة علرررى األقرررل مررر  املرررلء  24بعرررد مضرررية  إال ال هسرررقط عبررروات السررروائل ذات الغطررراء القابرررل للنرررزع 6-1-5-3-3

 واإلغالق إلفساح اجملال أل  هراخ  حمتمل للحشية.
 اهلدف 6-1-5-3-4

 .ويفقي مستو   مرم، غ  بامد، سطح ع  عبارة اهلدف يكوم 
 يكفي لعدم حترا ؛ مبا متكامال  وضخما   )ي(

 منبسطا  بسطح حيف  خاليا  م  العيوب املوضعية الي ميك  يم هؤثر على  تائج االختبار؛ )ب(
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 يكفي لعدم هشوه  حت  ظروف االختبار وغ  قابل للعط  بسب  االختبارات؛ مبا صلبا   )ج(
 كفي لضمام يم يسقط طرت االختبار بكامل  على السطح.ي مبا واسعا   )ت(

 السقوط ارهفاع 6-1-5-3-5
 مراتة مرع يو  قلارا املقررر السرائلة يو الصرلبة املاتة مع االختبار يبر  إذا ،والسوائل يف حالة املوات الصلبة 

 :الفيزيائية اخلصائص  فس يساسا   هلا هتوافر يخرى
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8

 االختبررررار يبررررر  إذا املعبررررأة يف عبرررروات مفرررررتة والعبرررروات الداخليررررة والعبرررروات اجملمعررررة السرررروائل حالررررة يف 
 :املاء مع

 0.95هقررلة اثافتاررا النوعيررة عرر   يشررتمل مصررطلح املرراء علررى حماليررل املرراء واملرروات املا عررة للتجمررد الرري ال مالحظة:
 س.°18-الختبارها عند 

 :1.2  قلاا املقرر للماتة النسبية الكثافة هتجاوز ال عندما (ي)
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8

، حيسررر  ارهفررراع السررقوط علرررى يسررراس 1.2عنرردما هتجررراوز الكثافرررة النسرربية للمررراتة املقررررر  قلاررا  )ب(
 العشر  األول، على النحو التايل: رقم" للماتة املقرر  قلاا مقربة إىل الdالنسبية ) ( "الكثافة 

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 م 0.67×    م 1.0×    م 1.5×   

 االختبار ابتياز معاي  6-1-5-3-6
عندما يتحقرق التروازم برخت الضرغط الرداخلي واخلراربي،  سائل ما عة للتسربعلى هكوم ال عبوة حتتو   6-1-5-3-6-1

 يكوم م  الضرور  هوازم الضغطخت. ال وهستث  م  ذلك العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة، حيغ
صطدم سرطحاا العلرو  باهلردف، هكروم العبروة قرد ااختبار السقوط على عبوة ملوات صلبة، و  ُيبر الما  6-1-5-3-6-2

وعراء تاخلري )اريس مر  البالسرتيك علرى سربيل  يو بنجاح إذا ظل  احملتويات حمفوظة بالكامل يف عبروة تاخليرةابتازت االختبار 
 هعد وسيلة اإلغالق يثناء قياماا بوظيفة االحتواء ما عة للتنخيل. مل املثال( ح  إذا

يم يررؤثر يف السررالمة يثنرراء ميكرر  عطرر  جممةررع ي   يو العبرروة اخلاربيررة لطرررت مرارر  يو ال حيرردث يف العبرروة 6-1-5-3-6-3
يكروم هنرا  ي  هسررب للمراتة املنقولرة  وال السلع تاخل العبوة اخلاربية اليا، يو هبقى األوعية الداخلية، والعبوات الداخليةالنقل. 

 العبوة )العبوات( الداخلية. يو م  الوعاء الداخلي
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ميكررر  يم يرررؤثر يف السرررالمة يثنررراء  عطررر ي  عبررروة خاربيرررة  يو اررريس  مررر ال حيررردث يف الطبقرررة اخلاربيرررة  6-1-5-3-6-4
 النقل.

يعتررد فشرال  للعبرروة  ال إذا حردث هسررب طفيررف مر  وسريلة )وسررائل( اإلغرالق  تيجرة للصرردم، فرام ذلرك 6-1-5-3-6-5
 حيدث مزيد م  التسرب. يال شريطة

يصناف متفجررة سرائبة  يو بأ  متزق قد ينتج عن  ا سكاب ي  موات 1ال يسمح، يف حالة عبوات الرهبة  6-1-5-3-6-6
 م  العبوة اخلاربية.

 اختبار عدم التسرب 6-1-5-4
جيرى اختبار عدم التسررةب علرى مجيرع النمراذج التصرميمية للعبروات املخصصرة الحترواء السروائل، غر  يم  

 هذا االختبار غ  مطلوب يف حالة العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة.
 الث عينات اختبار لكل هصميم منوذبي وصا ع.ث عدت عينات االختبار: 6-1-5-4-1
إمرا يم هبرردل وسرائل اإلغررالق املرزوتة بوسرريلة هنفرريس  اإلعردات اخلرراص لعينرات االختبررار إلبرراء االختبررار: 6-1-5-4-2

 يم حيكم سد فتحة التنفيس. يو هنفيس،فتحات  بال مشالةبوسائل إغالق 
تقرائق  5فياا وسائل إغالقاا، حتر  املراء ملردة  مبا ب  العبوات،هث طريقة االختبار والضغط املستخدمام: 6-1-5-4-3

 هؤثر طريقة التثبي  يف  تائج االختبار. وال بينما يستخدم ضغط هوائي تاخلي،
 :التايل الوب  علىاملسلةط  املا ومرت  الضغط ويكوم 

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 ايلوباسكال 30

 األقل علىبار(  0.3)
 ايلوباسكال 20

 األقل على (بار 0.2)
 ايلوباسكال 20

 األقل على (بار 0.2)

  هقل ع  هذا فعالية. يال ، علىيخرى طرائق استخدام ميك  
 .هسرب ي  ثحيد ال يم :االختبار ابتياز معيار 6-1-5-4-4
 (دروليياله) الداخلي الضغط اختبار 6-1-5-5
جيرررى اختبررار الضررغط الررداخلي )اهليرردرويل( علررى اررل النمرراذج التصررميمية  الرري مضررع لالختبررار:العبرروات  6-1-5-5-1

يلرزم إبرراء هرذا االختبرار علرى العبروات الداخليرة  وال البالستيك والعبروات املرابرة املصرممة الحترواء سروائل. يو املصنوعة م  املعدم
 للعبوات اجملمعة.

 عينات اختبار لكل منوذج هصميمي وصا ع.ثالث  عدت عينات االختبار: 6-1-5-5-2
إما يم هبدل وسائل اإلغالق الي لا فتحات هنفيس بوسرائل  اخلاص للعينات إلبراء االختبار: التحض  6-1-5-5-3

 حيكم سد هذا الفتحات. يو فتحات هنفيس بال إغالق مشالة
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 خررررزف، يو املعد يررررة والعبرررروات املرابررررة )زبرررراج،العبرررروات هُعرررررَّ   طريقررررة االختبررررار والضررررغط املسررررتخدم: 6-1-5-5-4
عبرروات البالسررتيك والعبرروات املرابررة )املرراتة وهُعرررَّ  لضررغط االختبررار ملرردة  ررس تقررائق.  ،يف ذلررك وسررائل إغالقاررا مبررا فخررار(، يو

 العالمررة تقيقررة. وذلررك الضررغط هررو الضررغط الررذ  يررذار يف 30دة ملرريف ذلررك وسررائل إغالقاررا لضررغط االختبررار  مبررا البالسررتيكية(
العبوات إبطال  تيجرة االختبرار. ويسرتخدم ضرغط االختبرار بشركل مسرتمر تعم هسب  طريقة  وال )ت(.1-3-1-6املطلوبة مبوب  

  االختبررار. ويكرروم الضررغط اهليرردرويل )املررا ومرت ( املسررتخدم، الررذ  حيرردت باحرردى الطرائررق التاليررة، ومنررتظم، ويظررل ثابتررا  طرروال مرردة
 يلي: اما

الضررغط املررا ومرت  الكلرري املقرريس يف العبرروة )ي  ضررغط خبررار السررائل املعبررأ والضررغط  ال يقررل عرر  )ي(
س، °55ايلوباسكال( عند تربرة   100من   ي  غازات خاملة يخرى، مطروحا   يو اجلزئي للاواء

، وحيدت هذا الضغط املا ومرت  الكلي على يساس يقصى تربرة مرلء 1.5مضروبا  يف عامل يمام 
 س؛°15، وتربة حرارة ملء 4-1-1-4وفقا  للفقرة 

  100س، مطروحرررررا  منررررر  °50ضرررررعف ضرررررغط خبرررررار السرررررائل املنقرررررول عنرررررد  1.75ال يقرررررل عررررر   )ب(
 ايلوباسكال؛  100 قدرا ايلوباسكال، ولك  ئد يتىن لضغط االختبار

  100س، مطروحرررررا  منرررررر  °55ضرررررعف ضررررررغط خبرررررار السررررررائل املنقرررررول عنررررررد  1.5ال يقرررررل عرررررر   )ج(
 ايلوباسكال.  100 قدرا  لضغط االختبارايلوباسكال، ولك  ئد يتىن

عنرد ضرغط  Iوعالوة على ذلك، جيرى االختبار على العبوات املخصصرة الحترواء سروائل جمموعرة التعبئرة  6-1-5-5-5
 تقيقة حس  ماتة صنع العبوة. 30 يو ايلوباسكال لفرتة اختبار مدهتا  س تقائق  250اختبار يتىن )ما ومرت ( مقدارا 

يف ذلرررك  مبرررا االشررررتاطات اخلاصررة للنقرررل اجلررو ، 4-5-5-1-6هغطررري األحكررام الررروارتة يف  يال  ميكرر 6-1-5-5-6
 ضغوط االختبار الد يا.

 عدم التسرب م  يية عبوة. معيار ابتياز االختبار: 6-1-5-5-7
 التنضيداختبار  6-1-5-6

 األاياس.جُيرى اختبار التنضيد على مجيع النماذج التصميمية للعبوات باستثناء  
 ثالث عينات لكل منوذج هصميمي وصا ع. عدت عينات االختبار: 6-1-5-6-1
هعرَّ  عينة االختبار لقوة هوضع على سطحاا العلو  هعاتل الروزم الكلري لطرروت واثلرة  طريقة االختبار: 6-1-5-6-2

لنسبية ع  السائل املقررر  قلر ، فرام القروة حتسر  اثافت  ا  متلفقد هوضع فوقاا يثناء النقل؛ فاذا اام حمتوى عينة االختبار سائال  
 24يف ذلررك عينررة االختبررار، عرر  ثالثررة يمتررار. ويسررتمر االختبررار مرردة  مبررا يقررل ارهفرراع التنضرريد، وال بالنسرربة هلررذا الكثافررة األخرر ة.

 6HH2و 6HH1رابرررة ي ررر  جيررررى اختبرررار التنضررريد علرررى األسرررطوا ات والتنكرررات املصرررنوعة مررر  البالسرررتيك، والعبررروات امل إال سررراعة،
 س.°40هقل ع   ال يوما  عند حرارة 28املخصصة للسوائل، طوال مدة 

 عرررردم حرررردوث هسرررررب يف ي  عينررررة خمترررردة. وجيرررر  يف حالررررة العبرررروات املرابررررة معيررررار ابتيرررراز االختبررررار: 6-1-5-6-3
 عطر يكوم يف ي  عينة خمتردة ي   وال ة.العبوة الداخلي يو حيدث هسرب للماتة املعبأة م  الوعاء الداخلي يال العبوات اجملمعة يو
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ميكررر  يم يرررؤثر يف السرررالمة يثنررراء  عطررر ي  عبررروة خاربيرررة  يو اررريس  مررر ال حيررردث يف الطبقرررة اخلاربيرررة  6-1-5-3-6-4
 النقل.

يعتررد فشرال  للعبرروة  ال إذا حردث هسررب طفيررف مر  وسريلة )وسررائل( اإلغرالق  تيجرة للصرردم، فرام ذلرك 6-1-5-3-6-5
 حيدث مزيد م  التسرب. يال شريطة

يصناف متفجررة سرائبة  يو بأ  متزق قد ينتج عن  ا سكاب ي  موات 1ال يسمح، يف حالة عبوات الرهبة  6-1-5-3-6-6
 م  العبوة اخلاربية.

 اختبار عدم التسرب 6-1-5-4
جيرى اختبار عدم التسررةب علرى مجيرع النمراذج التصرميمية للعبروات املخصصرة الحترواء السروائل، غر  يم  

 هذا االختبار غ  مطلوب يف حالة العبوات الداخلية يف العبوات اجملمعة.
 الث عينات اختبار لكل هصميم منوذبي وصا ع.ث عدت عينات االختبار: 6-1-5-4-1
إمرا يم هبرردل وسرائل اإلغررالق املرزوتة بوسرريلة هنفرريس  اإلعردات اخلرراص لعينرات االختبررار إلبرراء االختبررار: 6-1-5-4-2

 يم حيكم سد فتحة التنفيس. يو هنفيس،فتحات  بال مشالةبوسائل إغالق 
تقرائق  5فياا وسائل إغالقاا، حتر  املراء ملردة  مبا ب  العبوات،هث طريقة االختبار والضغط املستخدمام: 6-1-5-4-3

 هؤثر طريقة التثبي  يف  تائج االختبار. وال بينما يستخدم ضغط هوائي تاخلي،
 :التايل الوب  علىاملسلةط  املا ومرت  الضغط ويكوم 

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 ايلوباسكال 30

 األقل علىبار(  0.3)
 ايلوباسكال 20

 األقل على (بار 0.2)
 ايلوباسكال 20

 األقل على (بار 0.2)

  هقل ع  هذا فعالية. يال ، علىيخرى طرائق استخدام ميك  
 .هسرب ي  ثحيد ال يم :االختبار ابتياز معيار 6-1-5-4-4
 (دروليياله) الداخلي الضغط اختبار 6-1-5-5
جيرررى اختبررار الضررغط الررداخلي )اهليرردرويل( علررى اررل النمرراذج التصررميمية  الرري مضررع لالختبررار:العبرروات  6-1-5-5-1

يلرزم إبرراء هرذا االختبرار علرى العبروات الداخليرة  وال البالستيك والعبروات املرابرة املصرممة الحترواء سروائل. يو املصنوعة م  املعدم
 للعبوات اجملمعة.

 عينات اختبار لكل منوذج هصميمي وصا ع.ثالث  عدت عينات االختبار: 6-1-5-5-2
إما يم هبدل وسائل اإلغالق الي لا فتحات هنفيس بوسرائل  اخلاص للعينات إلبراء االختبار: التحض  6-1-5-5-3

 حيكم سد هذا الفتحات. يو فتحات هنفيس بال إغالق مشالة
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 خررررزف، يو املعد يررررة والعبرررروات املرابررررة )زبرررراج،العبرررروات هُعرررررَّ   طريقررررة االختبررررار والضررررغط املسررررتخدم: 6-1-5-5-4
عبرروات البالسررتيك والعبرروات املرابررة )املرراتة وهُعرررَّ  لضررغط االختبررار ملرردة  ررس تقررائق.  ،يف ذلررك وسررائل إغالقاررا مبررا فخررار(، يو

 العالمررة تقيقررة. وذلررك الضررغط هررو الضررغط الررذ  يررذار يف 30دة ملرريف ذلررك وسررائل إغالقاررا لضررغط االختبررار  مبررا البالسررتيكية(
العبوات إبطال  تيجرة االختبرار. ويسرتخدم ضرغط االختبرار بشركل مسرتمر تعم هسب  طريقة  وال )ت(.1-3-1-6املطلوبة مبوب  

  االختبررار. ويكرروم الضررغط اهليرردرويل )املررا ومرت ( املسررتخدم، الررذ  حيرردت باحرردى الطرائررق التاليررة، ومنررتظم، ويظررل ثابتررا  طرروال مرردة
 يلي: اما

الضررغط املررا ومرت  الكلرري املقرريس يف العبرروة )ي  ضررغط خبررار السررائل املعبررأ والضررغط  ال يقررل عرر  )ي(
س، °55ايلوباسكال( عند تربرة   100من   ي  غازات خاملة يخرى، مطروحا   يو اجلزئي للاواء

، وحيدت هذا الضغط املا ومرت  الكلي على يساس يقصى تربرة مرلء 1.5مضروبا  يف عامل يمام 
 س؛°15، وتربة حرارة ملء 4-1-1-4وفقا  للفقرة 

  100س، مطروحرررررا  منررررر  °50ضرررررعف ضرررررغط خبرررررار السرررررائل املنقرررررول عنرررررد  1.75ال يقرررررل عررررر   )ب(
 ايلوباسكال؛  100 قدرا ايلوباسكال، ولك  ئد يتىن لضغط االختبار

  100س، مطروحرررررا  منرررررر  °55ضرررررعف ضررررررغط خبرررررار السررررررائل املنقرررررول عنررررررد  1.5ال يقرررررل عرررررر   )ج(
 ايلوباسكال.  100 قدرا  لضغط االختبارايلوباسكال، ولك  ئد يتىن

عنرد ضرغط  Iوعالوة على ذلك، جيرى االختبار على العبوات املخصصرة الحترواء سروائل جمموعرة التعبئرة  6-1-5-5-5
 تقيقة حس  ماتة صنع العبوة. 30 يو ايلوباسكال لفرتة اختبار مدهتا  س تقائق  250اختبار يتىن )ما ومرت ( مقدارا 

يف ذلرررك  مبرررا االشررررتاطات اخلاصررة للنقرررل اجلررو ، 4-5-5-1-6هغطررري األحكررام الررروارتة يف  يال  ميكرر 6-1-5-5-6
 ضغوط االختبار الد يا.

 عدم التسرب م  يية عبوة. معيار ابتياز االختبار: 6-1-5-5-7
 التنضيداختبار  6-1-5-6

 األاياس.جُيرى اختبار التنضيد على مجيع النماذج التصميمية للعبوات باستثناء  
 ثالث عينات لكل منوذج هصميمي وصا ع. عدت عينات االختبار: 6-1-5-6-1
هعرَّ  عينة االختبار لقوة هوضع على سطحاا العلو  هعاتل الروزم الكلري لطرروت واثلرة  طريقة االختبار: 6-1-5-6-2

لنسبية ع  السائل املقررر  قلر ، فرام القروة حتسر  اثافت  ا  متلفقد هوضع فوقاا يثناء النقل؛ فاذا اام حمتوى عينة االختبار سائال  
 24يف ذلررك عينررة االختبررار، عرر  ثالثررة يمتررار. ويسررتمر االختبررار مرردة  مبررا يقررل ارهفرراع التنضرريد، وال بالنسرربة هلررذا الكثافررة األخرر ة.

 6HH2و 6HH1رابرررة ي ررر  جيررررى اختبرررار التنضررريد علرررى األسرررطوا ات والتنكرررات املصرررنوعة مررر  البالسرررتيك، والعبررروات امل إال سررراعة،
 س.°40هقل ع   ال يوما  عند حرارة 28املخصصة للسوائل، طوال مدة 

 عرررردم حرررردوث هسرررررب يف ي  عينررررة خمترررردة. وجيرررر  يف حالررررة العبرررروات املرابررررة معيررررار ابتيرررراز االختبررررار: 6-1-5-6-3
 عطر يكوم يف ي  عينة خمتردة ي   وال ة.العبوة الداخلي يو حيدث هسرب للماتة املعبأة م  الوعاء الداخلي يال العبوات اجملمعة يو
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يسرب  عردم ثبرات هنضريد العبروات. وهردت العبروات البالسرتيكية  يو ي  هشروا ميكر  يم يقلرل مر  قروة العبروة يو سالمة النقرل، يضر
 ح  تربة احلرارة احمليطة قبل إبراء هذا التقدير.

 تقرير االختبار 6-1-5-7
 بار يتضم  التفاصيل التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوة:يصا  هقرير ع   تائج االخت 6-1-5-7-1

 اسم وعنوام مرفق االختبار؛ -1
 اسم وعنوام مقدم الطل  )حيثما اام ذلك مناسبا (؛ -2
 رمز وحيد ويز لتقرير االختبار؛ -3
 هاري  هقرير االختبار؛ -4
 صا ع العبوة؛ -5
إىل  ومرررا األبعرررات واملررروات ووسرررائل اإلغرررالق واالسرررتخداموصرررف النمررروذج التصرررميمي للعبررروة )مثرررل  -6

يف ذلررك طريقررة الصررنع )مثررل التشرركيل بررالنف ( وميكرر  يم يتضررم  رمسررا  )رسرروما ( و/يو  مبررا ذلررك(
 صورة )صورا (؛

 السعة القصوى؛ -7
خصرررائص حمتويرررات العبررروات املختررردة، مثرررل اللزوبرررة والكثافرررة النسررربية يف حالرررة السررروائل وحجرررم  -8

 ات يف حالة املوات الصلبة؛اجلسيم
 وصف االختبار و تائج ؛ -9

 هوقيع هقرير االختبار واسم املوقِّع وصفت . -10
 وفقرا   اختبارهرا برى قد ستنقل اا   لو اما  يعدت الي العبوة بأم هفيد بيا ات االختبار هقرير يتضم  6-1-5-7-2

 هقريرر مر   سرخة وهقردم. صرالحيتاا يبطرل قرد يخررى مكو رات يو ةهعبئر طرائرق اسرتخدام ويم الفصرل هذا يف املناسبة لالشرتاطات
 .املختصة للسلطة االختبار

241 

  2-6الفصل 
اشتراطات بناء واختبار أوعية الضغط، ورذاذات األيروسول، واألوعية الصغيرة الحاوية 

 )خراطيش الغاز( وخراطيش الخاليا الوقودية الحاوية لغاز مسيَّل قابل لالشتعالللغاز 

رذاذات األيروسررول واألوعيررة الصررغ ة احلاويررة للغرراز )خررراطيش الغرراز( وخررراطيش اخلاليررا الوقوتيررة احلاويررة  مالحظة:
 . 3-2-6إىل  1-2-6مضع الشرتاطات الفقرات  لغاز مسيل قابل لالشتعال ال

 اشتراطات عامة 6-2-1
 التصميم والبناء 6-2-1-1
هصمم يوعية الضغط ووسائل إغالقارا وهصرنع ومترد وجتارز ئيرغ هتحمرل مجيرع األوضراع الري سرتتعر   6-2-1-1-1

 يف ذلك الكالل. مبا هلا يثناء ظروف النقل العاتية
 عالمرراتاعرتافررا  بالتقرردم العلمرري والتكنولرروبي، وهسررليما  بررأم يوعيررة ضررغط يخرررى غرر  هلررك الرري حتمررل  6-2-1-1-2

إقليمرري، جيرروز يم هسررتخدم يوعيررة ضررغط هسررتويف اشرررتاطات يخرررى غرر   يو األمررم املتحرردة ميكرر  يم هسررتخدم علررى يسرراس وطرري
 صة يف بلدام النقل واالستخدام.االشرتاطات املبينة يف هذا الالئحة إذا اعتمدت ذلك السلطات املخت

ال جيرروز بررأ  حررال يم يقررل احلررد األتىن لسررمك اجلرردار عرر  السررمك املبررخت يف املعرراي  التقنيررة للتصررميم  6-2-1-1-3
 والبناء.

 معاتم قابلة للحام. إال ال هستخدم يف يوعية الضغط امللحومة 6-2-1-1-4
 ،P200بي  والداميل ورزم األسرطوا ات وفقرا  لتوبير  التعبئرة ألسطوا ات واأل اعلى اجيرى اختبار الضغط  6-2-1-1-5
األوعيررة املرردةتة املغلقررة وفقررا   علررى ضررغطالوجيرررى اختبررار  .P206يف حالررة املرروات الكيميائيررة حترر  الضررغط، وفقررا  لتوبيرر  التعبئررة  يو

جير  يم يكروم . و P205ة وفقرا  لتوبير  التعبئرة وجُيرى اختبار الضغط على منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزير .P203لتوبي  التعبئة 
  .P208ضغط االختبار لألسطوا ة يف حالة غاز وتز متوافقا  مع هوبي  التعبئة 

هدعم يوعية الضغط اجملموعة يف رزم هيكليا  وهربط معا  اوحدة. وهؤم  يوعيرة الضرغط بطريقرة متنرع احلرارة  6-2-1-1-6
  إىل هرارررز االباررراتات املوضرررعية الضرررارة. وهصرررمم جمموعرررات املشررراع  )مثرررل املشرررع  للتجميرررع اهليكلررري واحلرارررة الررري قرررد هرررؤت

بسرب  الصردم والقروى الري هوابر  عراتة يف  العط والصمامات ومقاييس الضغط املا ومرتية( وهصنع على النحو الذ  حيمياا م  
حالرة الغرازات املسريلة السرامة يكروم  ويف .النقل. ومضع املشاع  على األقل الختبار الضغط  فس  الذ  مضع لر  األسرطوا ات

بكل وعاء ضغط صمام عزل يكفل إمكا ية ملء ال وعاء ضرغط علرى حردة، وعردم حردوث هبراتل حملتويرات يوعيرة الضرغط يثنراء 
 النقل. 

 بالفعل الغلفاين.يؤت  إىل إعطالا قد  هالمسا  يلزم جتن  هالمس املعاتم غ  املتماثلة  6-2-1-1-7
 شرتاطات اإلضافية لبناء يوعية الضغط املدتةة املغلقة املعدة لنقل الغازات املدتة املسيلةاال 6-2-1-1-8
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يسرب  عردم ثبرات هنضريد العبروات. وهردت العبروات البالسرتيكية  يو ي  هشروا ميكر  يم يقلرل مر  قروة العبروة يو سالمة النقرل، يضر
 ح  تربة احلرارة احمليطة قبل إبراء هذا التقدير.

 تقرير االختبار 6-1-5-7
 بار يتضم  التفاصيل التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوة:يصا  هقرير ع   تائج االخت 6-1-5-7-1

 اسم وعنوام مرفق االختبار؛ -1
 اسم وعنوام مقدم الطل  )حيثما اام ذلك مناسبا (؛ -2
 رمز وحيد ويز لتقرير االختبار؛ -3
 هاري  هقرير االختبار؛ -4
 صا ع العبوة؛ -5
إىل  ومرررا األبعرررات واملررروات ووسرررائل اإلغرررالق واالسرررتخداموصرررف النمررروذج التصرررميمي للعبررروة )مثرررل  -6

يف ذلررك طريقررة الصررنع )مثررل التشرركيل بررالنف ( وميكرر  يم يتضررم  رمسررا  )رسرروما ( و/يو  مبررا ذلررك(
 صورة )صورا (؛

 السعة القصوى؛ -7
خصرررائص حمتويرررات العبررروات املختررردة، مثرررل اللزوبرررة والكثافرررة النسررربية يف حالرررة السررروائل وحجرررم  -8

 ات يف حالة املوات الصلبة؛اجلسيم
 وصف االختبار و تائج ؛ -9

 هوقيع هقرير االختبار واسم املوقِّع وصفت . -10
 وفقرا   اختبارهرا برى قد ستنقل اا   لو اما  يعدت الي العبوة بأم هفيد بيا ات االختبار هقرير يتضم  6-1-5-7-2

 هقريرر مر   سرخة وهقردم. صرالحيتاا يبطرل قرد يخررى مكو رات يو ةهعبئر طرائرق اسرتخدام ويم الفصرل هذا يف املناسبة لالشرتاطات
 .املختصة للسلطة االختبار
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  2-6الفصل 
اشتراطات بناء واختبار أوعية الضغط، ورذاذات األيروسول، واألوعية الصغيرة الحاوية 

 )خراطيش الغاز( وخراطيش الخاليا الوقودية الحاوية لغاز مسيَّل قابل لالشتعالللغاز 

رذاذات األيروسررول واألوعيررة الصررغ ة احلاويررة للغرراز )خررراطيش الغرراز( وخررراطيش اخلاليررا الوقوتيررة احلاويررة  مالحظة:
 . 3-2-6إىل  1-2-6مضع الشرتاطات الفقرات  لغاز مسيل قابل لالشتعال ال

 اشتراطات عامة 6-2-1
 التصميم والبناء 6-2-1-1
هصمم يوعية الضغط ووسائل إغالقارا وهصرنع ومترد وجتارز ئيرغ هتحمرل مجيرع األوضراع الري سرتتعر   6-2-1-1-1

 يف ذلك الكالل. مبا هلا يثناء ظروف النقل العاتية
 عالمرراتاعرتافررا  بالتقرردم العلمرري والتكنولرروبي، وهسررليما  بررأم يوعيررة ضررغط يخرررى غرر  هلررك الرري حتمررل  6-2-1-1-2

إقليمرري، جيرروز يم هسررتخدم يوعيررة ضررغط هسررتويف اشرررتاطات يخرررى غرر   يو األمررم املتحرردة ميكرر  يم هسررتخدم علررى يسرراس وطرري
 صة يف بلدام النقل واالستخدام.االشرتاطات املبينة يف هذا الالئحة إذا اعتمدت ذلك السلطات املخت

ال جيرروز بررأ  حررال يم يقررل احلررد األتىن لسررمك اجلرردار عرر  السررمك املبررخت يف املعرراي  التقنيررة للتصررميم  6-2-1-1-3
 والبناء.

 معاتم قابلة للحام. إال ال هستخدم يف يوعية الضغط امللحومة 6-2-1-1-4
 ،P200بي  والداميل ورزم األسرطوا ات وفقرا  لتوبير  التعبئرة ألسطوا ات واأل اعلى اجيرى اختبار الضغط  6-2-1-1-5
األوعيررة املرردةتة املغلقررة وفقررا   علررى ضررغطالوجيرررى اختبررار  .P206يف حالررة املرروات الكيميائيررة حترر  الضررغط، وفقررا  لتوبيرر  التعبئررة  يو

جير  يم يكروم . و P205ة وفقرا  لتوبير  التعبئرة وجُيرى اختبار الضغط على منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزير .P203لتوبي  التعبئة 
  .P208ضغط االختبار لألسطوا ة يف حالة غاز وتز متوافقا  مع هوبي  التعبئة 

هدعم يوعية الضغط اجملموعة يف رزم هيكليا  وهربط معا  اوحدة. وهؤم  يوعيرة الضرغط بطريقرة متنرع احلرارة  6-2-1-1-6
  إىل هرارررز االباررراتات املوضرررعية الضرررارة. وهصرررمم جمموعرررات املشررراع  )مثرررل املشرررع  للتجميرررع اهليكلررري واحلرارررة الررري قرررد هرررؤت

بسرب  الصردم والقروى الري هوابر  عراتة يف  العط والصمامات ومقاييس الضغط املا ومرتية( وهصنع على النحو الذ  حيمياا م  
حالرة الغرازات املسريلة السرامة يكروم  ويف .النقل. ومضع املشاع  على األقل الختبار الضغط  فس  الذ  مضع لر  األسرطوا ات

بكل وعاء ضغط صمام عزل يكفل إمكا ية ملء ال وعاء ضرغط علرى حردة، وعردم حردوث هبراتل حملتويرات يوعيرة الضرغط يثنراء 
 النقل. 

 بالفعل الغلفاين.يؤت  إىل إعطالا قد  هالمسا  يلزم جتن  هالمس املعاتم غ  املتماثلة  6-2-1-1-7
 شرتاطات اإلضافية لبناء يوعية الضغط املدتةة املغلقة املعدة لنقل الغازات املدتة املسيلةاال 6-2-1-1-8
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يف ذلرك  مبرا حتدت اخلواص امليكا يكيرة للمعردم املسرتخدم يف ارل وعراء ضرغط يف مرحلرة الفحرص األويل، 6-2-1-1-8-1
 مقاومة الصدم ومعامل اال ناء.

خرراربي. وإذا اا رر  املسررافة بررخت بغررالف العررزل احلرررار  مرر  الصرردم وحُيمررى هعرزل يوعيررة الضررغط حراريررا .  6-2-1-1-8-2
مفرغرة مر  اهلرواء )العرزل برالتفريغ( يصرمم الغرالف ئيرغ يتحمرل توم هشروا تائرم ي  ضرغط خراربي يبلرغ  والغرالفوعاء الضرغط 
يقررل ضررغط   ال ضررغط هقرروة  معيررار  حمسرروب يو عرررتف برر ،بررار( حمسرروبا  وفقررا  لكرروت هقرري م 1ايلوباسرركال )  100علررى األقررل 

يف حالررة العررزل بررالتفريغ(  امررايتسرررب منرر  الغرراز ) ال بررار(. وإذا اررام الغررالف مغلقررا  ئيررغ 2ايلوباسرركال )  200املررا ومرت  عرر  
جتايزاه . ومتنع  يو ضغطالغاز يف وعاء الضبط هوفر وسيلة ملنع ي  ضغط خطر م  اال تشار يف الطبقة العازلة يف حالة عدم افاية 

 هذا الوسيلة الرطوبة م  النفاذ تاخل العزل.
س °182- املعدة لنقل الغازات املسيةلة املدتة الي هقع تربة غلياهنا حتر  ،يوعية التديد املغلقةجي  يف  6-2-1-1-8-3

 ،األبررواء املثررراة باألاسررجخت يو يم هتفاعررل هفرراعال  خطرررا  مررع األاسررجختحُيتمررل علررى مرروات  لهشررتم ال ، يمعنررد الضررغط اجلررو 
 باألاسجخت. ىمع سائل مثر  يو عندما هوبد هذا املوات يف يبزاء م  العزل احلرار  معرضة خلطر التالمس مع األاسجخت

 هصمم يوعية التديد املغلقة وهب  برتهيبات رفع وهثبي  مناسبة. 6-2-1-1-8-4
  نقل األستيلختاشرتاطات إضافية لبناء يوعية الضغط ل 6-2-1-1-9

، واألسرتيلخت اخلرايل مر  املرذي ، 1001األمرم املتحردة  رقمويف حالة غاز األستيلخت املذاب املدرج حت   
، متررأل يوعيررة الضررغط مبرراتة مسررامية موزعررة با تظررام، ومرر   رروع يسررتويف االشرررتاطات وجيترراز 3374األمررم املتحرردة  رقررماملرردرج حترر  

 السلطة املختصة، عالوة على الشرطخت التاليخت: وت هقي هعرتف ب ا حيدتها معيار يواالختبارات الي 
خطررة بتفاعلارا  يو هرؤت  إىل هكروي  مرابرات ضرارة ويال يم هكوم املاتة متوافقة مع وعاء الضغط )ي(

 ؛ 1001األمم املتحدة  رقممع املذي  يف حالة  يو مع األستيلخت
 ويم هكوم قاترة على منع ا تشار ا الل األستيلخت يف املاتة املسامية.  )ب(

 الضغط.وعاء ، يكوم املذي  متوافقا  مع 1001األمم املتحدة  رقمويف حالة 
 المواد 6-2-1-2
 هضرعف يو لسرلع اخلطررةاملالمسة مباشررة لهتأثر موات بناء يوعية الضغط ووسائل إغالقاا  يال حُيَرص على 6-2-1-2-1

 التفاعل مع البضائع اخلطرة. يو هسب  هأث ا  خط ا  مثل حفز التفاعل ويال ، تيجة التعر  للسلع اخلطرة املقصوتة
هصررنع يوعيررة الضررغط ووسررائل إغالقاررا مرر  املرروات املبينررة يف املعرراي  التقنيررة للتصررميم والبنرراء وهوبيرر  التعبئررة  6-2-1-2-2

وللتشررقق االباررات   ،اء الضررغط. وهكرروم هررذا املرروات مقاومررة للكسررر الناشرر  عرر  اهلشاشررةاملنطبررق علررى املرروات املزمررع  قلاررا يف وعرر
 هو مبخت يف املعاي  التقنية للتصميم والبناء. اما  ،الناش  ع  الت ال

 معدات التشغيل 6-2-1-3
غط فيمررا عرردا وسررائل مفيررف الضررغط، هصررمم الصررمامات واأل ابيرر  والتجايررزات األخرررى املعرضررة للضرر 6-2-1-3-1

 هتحمل  يوعية اختبار الضغط. ما مرة و صف على األقل يساو  وهب  ئيغ هتحمل ضغط ا فجار
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قد يؤت  إىل ا طالق حمتويات وعاء الضغط يثناء  عط هصمم ملنع حدوث  يو هشكل معدات التشغيل 6-2-1-3-2
الظرروف العاتيررة للمناولررة والنقرل. وهكرروم األ ابيرر  املتشرعبة املؤتيررة إىل صررمامات اإلغرالق مر ررة بدربررة هكفري حلمايررة الصررمامات 

  يغطيرة واقيرة مر  ا طالق حمتويات وعاء الضغط. ويكروم مر  املمكر  هرأمخت صرمامات املرلء والتفريرغ وي يو واأل ابي  م  التشوا
  .8-1-6-1-4الفتح غ  املقصوت. وحتمى الصمامات على النحو املبخت يف 

بوسررائل )زالقررات، حلقررات، يطررواق( هكفررل  تحربررة   يو جتاررز يوعيررة الضررغط غرر  القابلررة للمناولررة يرردويا   6-2-1-3-3
 تاعي ل . ال هعرض  إلباات يو هضعف قوة وعاء الضغط ال مناولتاا بأمام بالوسائل امليكا يكية، وهره  ئيغ

 P200(1)جتاررررز فررررراتى يوعيررررة الضررررغط بوسررررائل لتخفيررررف الضررررغط علررررى النحررررو املبررررخت يف هوبيرررر  التعبئررررة  6-2-1-3-4
وهصررررمم وسررررائل مفيررررف الضررررغط ئيررررغ متنررررع تخررررول مرررراتة غريبررررة  .5-6-3-1-2-6و 4-6-3-1-2-6 يف يو ،P205 يو

وسررائل التخفيررف، عنررد هرايباررا علررى يوعيررة الضررغط األفقيررة املتشررعبة اململرروءة وهسرررب الغرراز و شرروء ي  ضررغط زائررد خطررر. وهرهرر  
بغاز هلوب، ئيغ هفر  ئرية يف اهلواء الطلق بطريقة متنع ي  اصطدام للغاز املتسرب بوعاء الضغط ئدة ذاه  يف ظل ظرروف النقرل 

 العاتية.
 مستوى.هزوت يوعية الضغط الي هقاس هعبئتاا باحلجم مبؤشر لل 6-2-1-3-5
 اشرتاطات إضافية بشأم يوعية التديد  6-2-1-3-6
موبروتة يف وعراء هديرد مغلرق مسرتخدم لنقرل الغرازات املسريَّلة  ،هزوَّت ال فتحة م  فتحرات املرلء والتفريرغ 6-2-1-3-6-1

، َقطْررععبررارة عرر  صررمام  الواحرردة عرر  األخرررى، هكرروم األوىل تختإيقرراف متترراليتخت ومسررتقل وسرريلييقررل عرر   ال مبررا ،املرردةتة اللاوبررة
 مكافئة. وسيلة يو والثا ية عبارة ع  غطاء

زوت بوسريلة يوهوماهيرة هُر ،اراغلق م  طرفياا معا  وحيتجرز املنرتج السرائل تاخلَ الي ميك  يم هُ  ،ع األ ابي طَ ق   6-2-1-3-6-2
 لتخفيف الضغط حتول توم هراام ضغط فائ  تاخل األ ابي .

ة علرررى اررل وصرررلة يف وعرراء التديرررد املغلررق هبرررخت وظيفتاررا )علرررى سرربيل املثرررال، طرررور هوضررع عالمرررة واضررح 6-2-1-3-6-3
 طور السائل(. يو البخار

 مفيف الضغط وسائل 6-2-1-3-6-4
مفيررف الضررغط  وسريلةواحرردة علرى األقررل لتخفيررف الضرغط. وهكرروم بوسريلة يرزوةت اررل وعراء هديررد مغلررق  6-2-1-3-6-4-1

 تموةر.اليف ذلك  مبا اميةم  النوع الذ  يقاوم القوى الدين
( الوسرررائل) للوسررريلةباإلضرررافة إىل ذلرررك، ميكررر  يم يرررزوت وعررراء التديرررد املغلرررق بقررررص سرررال الكسرررر مرررواز  6-2-1-3-6-4-2

  .5-6-3-1-2-6احململة بناب  لكي يستويف االشرتاطات الوارتة يف 
مفيررف  وسرريلةمفيررف الضررغط ئجررم ارراف يسررمح للتفريررغ املطلرروب بررالعبور إىل  وسررائلهكروم وصررالت  6-2-1-3-6-4-3

 الضغط توم عائق. 
مفيررف الضررغط يف احليررز البخررار  لوعرراء التديررد  وسررائلمجيررع مررداخل  جُتَعررل ،يف ظررروف املررلء األقصررى 6-2-1-3-6-4-4

 عائق.يضم  هفريغ البخار املنطلق بدوم ي   هرهيبا الوسائلوهُرهة  هذا  ،املغلق
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يف ذلرك  مبرا حتدت اخلواص امليكا يكيرة للمعردم املسرتخدم يف ارل وعراء ضرغط يف مرحلرة الفحرص األويل، 6-2-1-1-8-1
 مقاومة الصدم ومعامل اال ناء.

خرراربي. وإذا اا رر  املسررافة بررخت بغررالف العررزل احلرررار  مرر  الصرردم وحُيمررى هعرزل يوعيررة الضررغط حراريررا .  6-2-1-1-8-2
مفرغرة مر  اهلرواء )العرزل برالتفريغ( يصرمم الغرالف ئيرغ يتحمرل توم هشروا تائرم ي  ضرغط خراربي يبلرغ  والغرالفوعاء الضرغط 
يقررل ضررغط   ال ضررغط هقرروة  معيررار  حمسرروب يو عرررتف برر ،بررار( حمسرروبا  وفقررا  لكرروت هقرري م 1ايلوباسرركال )  100علررى األقررل 

يف حالررة العررزل بررالتفريغ(  امررايتسرررب منرر  الغرراز ) ال بررار(. وإذا اررام الغررالف مغلقررا  ئيررغ 2ايلوباسرركال )  200املررا ومرت  عرر  
جتايزاه . ومتنع  يو ضغطالغاز يف وعاء الضبط هوفر وسيلة ملنع ي  ضغط خطر م  اال تشار يف الطبقة العازلة يف حالة عدم افاية 

 هذا الوسيلة الرطوبة م  النفاذ تاخل العزل.
س °182- املعدة لنقل الغازات املسيةلة املدتة الي هقع تربة غلياهنا حتر  ،يوعية التديد املغلقةجي  يف  6-2-1-1-8-3

 ،األبررواء املثررراة باألاسررجخت يو يم هتفاعررل هفرراعال  خطرررا  مررع األاسررجختحُيتمررل علررى مرروات  لهشررتم ال ، يمعنررد الضررغط اجلررو 
 باألاسجخت. ىمع سائل مثر  يو عندما هوبد هذا املوات يف يبزاء م  العزل احلرار  معرضة خلطر التالمس مع األاسجخت

 هصمم يوعية التديد املغلقة وهب  برتهيبات رفع وهثبي  مناسبة. 6-2-1-1-8-4
  نقل األستيلختاشرتاطات إضافية لبناء يوعية الضغط ل 6-2-1-1-9

، واألسرتيلخت اخلرايل مر  املرذي ، 1001األمرم املتحردة  رقمويف حالة غاز األستيلخت املذاب املدرج حت   
، متررأل يوعيررة الضررغط مبرراتة مسررامية موزعررة با تظررام، ومرر   رروع يسررتويف االشرررتاطات وجيترراز 3374األمررم املتحرردة  رقررماملرردرج حترر  

 السلطة املختصة، عالوة على الشرطخت التاليخت: وت هقي هعرتف ب ا حيدتها معيار يواالختبارات الي 
خطررة بتفاعلارا  يو هرؤت  إىل هكروي  مرابرات ضرارة ويال يم هكوم املاتة متوافقة مع وعاء الضغط )ي(

 ؛ 1001األمم املتحدة  رقممع املذي  يف حالة  يو مع األستيلخت
 ويم هكوم قاترة على منع ا تشار ا الل األستيلخت يف املاتة املسامية.  )ب(

 الضغط.وعاء ، يكوم املذي  متوافقا  مع 1001األمم املتحدة  رقمويف حالة 
 المواد 6-2-1-2
 هضرعف يو لسرلع اخلطررةاملالمسة مباشررة لهتأثر موات بناء يوعية الضغط ووسائل إغالقاا  يال حُيَرص على 6-2-1-2-1

 التفاعل مع البضائع اخلطرة. يو هسب  هأث ا  خط ا  مثل حفز التفاعل ويال ، تيجة التعر  للسلع اخلطرة املقصوتة
هصررنع يوعيررة الضررغط ووسررائل إغالقاررا مرر  املرروات املبينررة يف املعرراي  التقنيررة للتصررميم والبنرراء وهوبيرر  التعبئررة  6-2-1-2-2

وللتشررقق االباررات   ،اء الضررغط. وهكرروم هررذا املرروات مقاومررة للكسررر الناشرر  عرر  اهلشاشررةاملنطبررق علررى املرروات املزمررع  قلاررا يف وعرر
 هو مبخت يف املعاي  التقنية للتصميم والبناء. اما  ،الناش  ع  الت ال

 معدات التشغيل 6-2-1-3
غط فيمررا عرردا وسررائل مفيررف الضررغط، هصررمم الصررمامات واأل ابيرر  والتجايررزات األخرررى املعرضررة للضرر 6-2-1-3-1

 هتحمل  يوعية اختبار الضغط. ما مرة و صف على األقل يساو  وهب  ئيغ هتحمل ضغط ا فجار
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قد يؤت  إىل ا طالق حمتويات وعاء الضغط يثناء  عط هصمم ملنع حدوث  يو هشكل معدات التشغيل 6-2-1-3-2
الظرروف العاتيررة للمناولررة والنقرل. وهكرروم األ ابيرر  املتشرعبة املؤتيررة إىل صررمامات اإلغرالق مر ررة بدربررة هكفري حلمايررة الصررمامات 

  يغطيرة واقيرة مر  ا طالق حمتويات وعاء الضغط. ويكروم مر  املمكر  هرأمخت صرمامات املرلء والتفريرغ وي يو واأل ابي  م  التشوا
  .8-1-6-1-4الفتح غ  املقصوت. وحتمى الصمامات على النحو املبخت يف 

بوسررائل )زالقررات، حلقررات، يطررواق( هكفررل  تحربررة   يو جتاررز يوعيررة الضررغط غرر  القابلررة للمناولررة يرردويا   6-2-1-3-3
 تاعي ل . ال هعرض  إلباات يو هضعف قوة وعاء الضغط ال مناولتاا بأمام بالوسائل امليكا يكية، وهره  ئيغ

 P200(1)جتاررررز فررررراتى يوعيررررة الضررررغط بوسررررائل لتخفيررررف الضررررغط علررررى النحررررو املبررررخت يف هوبيرررر  التعبئررررة  6-2-1-3-4
وهصررررمم وسررررائل مفيررررف الضررررغط ئيررررغ متنررررع تخررررول مرررراتة غريبررررة  .5-6-3-1-2-6و 4-6-3-1-2-6 يف يو ،P205 يو

وسررائل التخفيررف، عنررد هرايباررا علررى يوعيررة الضررغط األفقيررة املتشررعبة اململرروءة وهسرررب الغرراز و شرروء ي  ضررغط زائررد خطررر. وهرهرر  
بغاز هلوب، ئيغ هفر  ئرية يف اهلواء الطلق بطريقة متنع ي  اصطدام للغاز املتسرب بوعاء الضغط ئدة ذاه  يف ظل ظرروف النقرل 

 العاتية.
 مستوى.هزوت يوعية الضغط الي هقاس هعبئتاا باحلجم مبؤشر لل 6-2-1-3-5
 اشرتاطات إضافية بشأم يوعية التديد  6-2-1-3-6
موبروتة يف وعراء هديرد مغلرق مسرتخدم لنقرل الغرازات املسريَّلة  ،هزوَّت ال فتحة م  فتحرات املرلء والتفريرغ 6-2-1-3-6-1

، َقطْررععبررارة عرر  صررمام  الواحرردة عرر  األخرررى، هكرروم األوىل تختإيقرراف متترراليتخت ومسررتقل وسرريلييقررل عرر   ال مبررا ،املرردةتة اللاوبررة
 مكافئة. وسيلة يو والثا ية عبارة ع  غطاء

زوت بوسريلة يوهوماهيرة هُر ،اراغلق م  طرفياا معا  وحيتجرز املنرتج السرائل تاخلَ الي ميك  يم هُ  ،ع األ ابي طَ ق   6-2-1-3-6-2
 لتخفيف الضغط حتول توم هراام ضغط فائ  تاخل األ ابي .

ة علرررى اررل وصرررلة يف وعرراء التديرررد املغلررق هبرررخت وظيفتاررا )علرررى سرربيل املثرررال، طرررور هوضررع عالمرررة واضررح 6-2-1-3-6-3
 طور السائل(. يو البخار

 مفيف الضغط وسائل 6-2-1-3-6-4
مفيررف الضررغط  وسريلةواحرردة علرى األقررل لتخفيررف الضرغط. وهكرروم بوسريلة يرزوةت اررل وعراء هديررد مغلررق  6-2-1-3-6-4-1

 تموةر.اليف ذلك  مبا اميةم  النوع الذ  يقاوم القوى الدين
( الوسرررائل) للوسررريلةباإلضرررافة إىل ذلرررك، ميكررر  يم يرررزوت وعررراء التديرررد املغلرررق بقررررص سرررال الكسرررر مرررواز  6-2-1-3-6-4-2

  .5-6-3-1-2-6احململة بناب  لكي يستويف االشرتاطات الوارتة يف 
مفيررف  وسرريلةمفيررف الضررغط ئجررم ارراف يسررمح للتفريررغ املطلرروب بررالعبور إىل  وسررائلهكروم وصررالت  6-2-1-3-6-4-3

 الضغط توم عائق. 
مفيررف الضررغط يف احليررز البخررار  لوعرراء التديررد  وسررائلمجيررع مررداخل  جُتَعررل ،يف ظررروف املررلء األقصررى 6-2-1-3-6-4-4

 عائق.يضم  هفريغ البخار املنطلق بدوم ي   هرهيبا الوسائلوهُرهة  هذا  ،املغلق
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 مفيف الضغط وسائلسعة وهراي   6-2-1-3-6-5
يف حالررة وسررائل مفيررف الضررغط املوبرروتة يف يوعيررة التديررد املغلقررة، يعرري احلررد األقصررى لضررغط التشررغيل  مالحظة:

غيل، ( احلرردة األقصررى للضررغط املررا ومرت  الفعَّررال، املوبرروت عنررد قمررة وعرراء هديررد مغلررق حممَّررل يف وضررعية التشررMAWPاملسررموح برر  )
 يف ذلك الضغط الفعال األعلى يثناء امللء والتفريغ. مبا
يقررلة عرر  احلررد األقصررى لضررغط التشررغيل  ال مفيررف الضررغط بشرركل يوهومررايت عنررد ضررغط هنفررتح وسرريلة 6-2-1-3-6-5-1

تفريررغ، يف املائررة مرر  احلررد األقصررى لضررغط التشررغيل املسررموح برر . وبعررد ال 110بالكامررل عنررد ضررغط يعرراتل  وهنفررتح ،املسررموح برر 
غلقرة عنرد ارل الضرغوط نوهبقرى م ،يف املائرة 10يقرل عر  الضرغط الرذ  يبردي عنردا التفريرغ برأاثر مر   ال عنرد ضرغط هنغلق الوسيلة

 األاثر ا فاضا .
 هراَّررر  األقرررراص السرررالة الكسرررر ئيرررغ هتمرررزةق عنرررد ضرررغط اعتبرررار  يكررروم األقرررلة برررخت ضرررغط االختبرررار 6-2-1-3-6-5-2
 .ب  األقصى املسموح ائة م  قيمة ضغط التشغيليف امل 150ضغط يعاتل  يو
 وسررائلالوعرراء املرردت )القرررة ( املغلررق املعررزول بررالتفريغ تربررة هفريغرر ، هكرروم السررعة املشرررتاة لكافررة إذا فقررد  6-2-1-3-6-5-3

يف املائررة مرر   120املغلررق يتجرراوز الضرغط )مبررا فيرر  الررتاام( تاخررل الوعرراء املرردت )القررة (  ال مفيرف الضررغط املراةبررة فير  اافيررة لكرري
 احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح ب .

 .(1)مفيف الضغط وفقا  لكوت هقي هعرتف ب  السلطة املختصة لوسائلحتس  السعة الالزمة  6-2-1-3-6-5-4
 اعتماد أوعية الضغط 6-2-1-4
الرذ  هشررتط  السرلطة املختصرة. علرى النحرو  ،وقر  الصرناعة للمعراي  يوعية الضغط مطابقةجيرى هقييم  6-2-1-4-1

اامرل مواصرفات التصرميم والبنراء، و اامرل وهقوم بفحص يوعية الضغط واختبارها وإقرارها هيئة فحص. وهشرمل املسرتندات التقنيرة  
 الصناعة واالختبار.ب املتعلقةاملستندات 

 جي  يم هتوافق  ظم التحقق م  اجلوتة مع اشرتاطات السلطة املختصة. 6-2-1-4-2
 األوليانالفحص واالختبار  6-2-1-5
، لالختبرار ومنظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرة مضع يوعية الضغط اجلديدة، غر  يوعيرة التديرد املغلقرة 6-2-1-5-1

 يلي: ما والفحص يثناء الصناعة وبعدا وفقا  ملعاي  التصميم املنطبقة وم  بيناا
 على عينة مناسبة م  يوعية الضغط: 

 اخلصائص امليكا يكية ملاتة البناء؛ اختبار )ي(
 التحقق م  احلد األتىن لسمك اجلدار؛ )ب(
 التحقق م  جتا س املاتة يف ال تفعة هصنيع؛ )ج(

__________ 

صرررااريج الشرررح  والصرررااريج النقالرررة  - 2اجلرررزء  -"معررراي  وسرررائل مفيرررف الضرررغط  CGA S-1.2-2003ا ظرررر علرررى سررربيل املثرررال منشرررورات  (1) 
 يسطوا ات هعبئة الغازات املضغوطة". - 1اجلزء  -"معاي  وسائل مفيف الضغط  S-1.1-2003املضغوطة" واملعيار  تللغازا
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 فحص حالة يوعية الضغط الداخلية واخلاربية؛ )ت(
 فحص لوال  العنق؛ )ه(
 التحقق م  التوافق مع معيار التصميم؛  )و(

 :لالختبارات التالية ال يوعية الضغطمضع  و  
معرراي  القبررول الرري حيرردتها معيررار هقرري يوعيررة الضررغط  تسررتويفاختبررار ضررغط هيرردرويل. جيرر  يم ه )ز(

 ؛اوت هقي للتصميم والصنع يو
ميك  مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة ع  اختبار الضغط اهليدرويل باختبار يسرتخدم الغراز  مالحظة:
 ة ي  خطر؛هستتبع هذا العملي حيثما ال

 وعاء الضرغط غر  قابرل لالسرتخدام. جُيَعل يو إصالحاا، فُيجرىم عيوب الصناعة، وهقية  هُفحص )ح(
 نوعية اللحام؛لحالة يوعية الضغط امللحومة، يوىل اهتمام خاص  ويف

 فحص العالمات على وعاء الضغط؛ )ط(
األسرررررتيلخت املرررررذاب باإلضرررررافة إىل ذلرررررك، هفحرررررص يوعيرررررة الضرررررغط املزمرررررع اسرررررتخداماا يف  قرررررل  ) (

( 3374األمررررم املتحرررردة  رقررررماألسررررتيلخت اخلررررايل مرررر  املررررذي  ) يو (1001األمررررم املتحرررردة  رقررررم)
 .، حيثما ينطبقامية املذي و لضمام سالمة الرتاي  وحالة املاتة املسامية، 

  يوعيرة )ي( و)ب( و)ت( و)و( على عينة اافية م1-5-1-2-6جترى الفحوص واالختبارات املبينة يف  6-2-1-5-2
 يخررى اختبرار ي  طريقرة يو املوبرات فروق الصروهية يو باإلضافة إىل ذلرك يفحرص اللحرام بطريقرة التصروير باألشرعة .التديد املغلقة

ينطبرق فحرص اللحرام علرى  وال يتوافق مع معاي  التصميم والبناء املنطبقة. مبا على عينة م  يوعية التديد املغلقة ،غ  ضارة مناسبة
 اربي للوعاء. الغالف اخل

)ز( 1-5-1-2-6لفحروص واالختبرارات األوليرة املبينرة يف لوفضال  ع  ذلك، مضع مجيع يوعية التديرد املغلقرة  
 و)ح( و)ط( إضافة إىل اختبار منع التسرب واختبار التشغيل املقبول ملعدات اخلدمة بعد جتميعاا.

 الفحرررروص واالختبرررارات املبينررررة التحقرررق مررر  يم جيرررر  منظومرررات التخررررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة،  خبصررروص 6-2-1-5-3
و)ز( و)ح( و)ط(، قرررررد ُيبريرررر  علررررى عيةنرررررة وافيررررة مررررر   و)و( حيثمررررا ينطبررررق،ه( و) و)ت( و)ج( )ي( و)ب(1-5-1-2-6يف 

ي  التخرررز األوعيرررة املسرررتعملة يف منظومرررة التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة. وباإلضرررافة إىل ذلرررك جُتررررى علرررى عيةنرررة وافيرررة مررر  منظومرررات 
(، حيثمرررا ينطبرررق، وجُيررررى ه)1-5-1-2-6 ويف )ج( و)و(1-5-1-2-6اهليدريديرررة الفلزيرررة الفحررروص واالختبرررارات املبيةنرررة يف 

 ييضا فحص احلالة اخلاربية ملنظومة التخزي  اهليدريدية الفلزية.
يرة املبيةنرة للفحروص واالختبرارات البدئوإضرافة إىل ذلرك ُمضرع منظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرة اافرة  

 )ح( و)ط(، والختبار منع التسرب، واختبار اشتغال معدات اخلدمة بصورة ُمرضية.1-5-1-2-6يف 

- 244 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



244 

 مفيف الضغط وسائلسعة وهراي   6-2-1-3-6-5
يف حالررة وسررائل مفيررف الضررغط املوبرروتة يف يوعيررة التديررد املغلقررة، يعرري احلررد األقصررى لضررغط التشررغيل  مالحظة:

غيل، ( احلرردة األقصررى للضررغط املررا ومرت  الفعَّررال، املوبرروت عنررد قمررة وعرراء هديررد مغلررق حممَّررل يف وضررعية التشررMAWPاملسررموح برر  )
 يف ذلك الضغط الفعال األعلى يثناء امللء والتفريغ. مبا
يقررلة عرر  احلررد األقصررى لضررغط التشررغيل  ال مفيررف الضررغط بشرركل يوهومررايت عنررد ضررغط هنفررتح وسرريلة 6-2-1-3-6-5-1

تفريررغ، يف املائررة مرر  احلررد األقصررى لضررغط التشررغيل املسررموح برر . وبعررد ال 110بالكامررل عنررد ضررغط يعرراتل  وهنفررتح ،املسررموح برر 
غلقرة عنرد ارل الضرغوط نوهبقرى م ،يف املائرة 10يقرل عر  الضرغط الرذ  يبردي عنردا التفريرغ برأاثر مر   ال عنرد ضرغط هنغلق الوسيلة

 األاثر ا فاضا .
 هراَّررر  األقرررراص السرررالة الكسرررر ئيرررغ هتمرررزةق عنرررد ضرررغط اعتبرررار  يكررروم األقرررلة برررخت ضرررغط االختبرررار 6-2-1-3-6-5-2
 .ب  األقصى املسموح ائة م  قيمة ضغط التشغيليف امل 150ضغط يعاتل  يو
 وسررائلالوعرراء املرردت )القرررة ( املغلررق املعررزول بررالتفريغ تربررة هفريغرر ، هكرروم السررعة املشرررتاة لكافررة إذا فقررد  6-2-1-3-6-5-3

يف املائررة مرر   120املغلررق يتجرراوز الضرغط )مبررا فيرر  الررتاام( تاخررل الوعرراء املرردت )القررة (  ال مفيرف الضررغط املراةبررة فير  اافيررة لكرري
 احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح ب .

 .(1)مفيف الضغط وفقا  لكوت هقي هعرتف ب  السلطة املختصة لوسائلحتس  السعة الالزمة  6-2-1-3-6-5-4
 اعتماد أوعية الضغط 6-2-1-4
الرذ  هشررتط  السرلطة املختصرة. علرى النحرو  ،وقر  الصرناعة للمعراي  يوعية الضغط مطابقةجيرى هقييم  6-2-1-4-1

اامرل مواصرفات التصرميم والبنراء، و اامرل وهقوم بفحص يوعية الضغط واختبارها وإقرارها هيئة فحص. وهشرمل املسرتندات التقنيرة  
 الصناعة واالختبار.ب املتعلقةاملستندات 

 جي  يم هتوافق  ظم التحقق م  اجلوتة مع اشرتاطات السلطة املختصة. 6-2-1-4-2
 األوليانالفحص واالختبار  6-2-1-5
، لالختبرار ومنظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرة مضع يوعية الضغط اجلديدة، غر  يوعيرة التديرد املغلقرة 6-2-1-5-1

 يلي: ما والفحص يثناء الصناعة وبعدا وفقا  ملعاي  التصميم املنطبقة وم  بيناا
 على عينة مناسبة م  يوعية الضغط: 

 اخلصائص امليكا يكية ملاتة البناء؛ اختبار )ي(
 التحقق م  احلد األتىن لسمك اجلدار؛ )ب(
 التحقق م  جتا س املاتة يف ال تفعة هصنيع؛ )ج(

__________ 

صرررااريج الشرررح  والصرررااريج النقالرررة  - 2اجلرررزء  -"معررراي  وسرررائل مفيرررف الضرررغط  CGA S-1.2-2003ا ظرررر علرررى سررربيل املثرررال منشرررورات  (1) 
 يسطوا ات هعبئة الغازات املضغوطة". - 1اجلزء  -"معاي  وسائل مفيف الضغط  S-1.1-2003املضغوطة" واملعيار  تللغازا
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 فحص حالة يوعية الضغط الداخلية واخلاربية؛ )ت(
 فحص لوال  العنق؛ )ه(
 التحقق م  التوافق مع معيار التصميم؛  )و(

 :لالختبارات التالية ال يوعية الضغطمضع  و  
معرراي  القبررول الرري حيرردتها معيررار هقرري يوعيررة الضررغط  تسررتويفاختبررار ضررغط هيرردرويل. جيرر  يم ه )ز(

 ؛اوت هقي للتصميم والصنع يو
ميك  مبوافقة السلطة املختصة االستعاضة ع  اختبار الضغط اهليدرويل باختبار يسرتخدم الغراز  مالحظة:
 ة ي  خطر؛هستتبع هذا العملي حيثما ال

 وعاء الضرغط غر  قابرل لالسرتخدام. جُيَعل يو إصالحاا، فُيجرىم عيوب الصناعة، وهقية  هُفحص )ح(
 نوعية اللحام؛لحالة يوعية الضغط امللحومة، يوىل اهتمام خاص  ويف

 فحص العالمات على وعاء الضغط؛ )ط(
األسرررررتيلخت املرررررذاب باإلضرررررافة إىل ذلرررررك، هفحرررررص يوعيرررررة الضرررررغط املزمرررررع اسرررررتخداماا يف  قرررررل  ) (

( 3374األمررررم املتحرررردة  رقررررماألسررررتيلخت اخلررررايل مرررر  املررررذي  ) يو (1001األمررررم املتحرررردة  رقررررم)
 .، حيثما ينطبقامية املذي و لضمام سالمة الرتاي  وحالة املاتة املسامية، 

  يوعيرة )ي( و)ب( و)ت( و)و( على عينة اافية م1-5-1-2-6جترى الفحوص واالختبارات املبينة يف  6-2-1-5-2
 يخررى اختبرار ي  طريقرة يو املوبرات فروق الصروهية يو باإلضافة إىل ذلرك يفحرص اللحرام بطريقرة التصروير باألشرعة .التديد املغلقة

ينطبرق فحرص اللحرام علرى  وال يتوافق مع معاي  التصميم والبناء املنطبقة. مبا على عينة م  يوعية التديد املغلقة ،غ  ضارة مناسبة
 اربي للوعاء. الغالف اخل

)ز( 1-5-1-2-6لفحروص واالختبرارات األوليرة املبينرة يف لوفضال  ع  ذلك، مضع مجيع يوعية التديرد املغلقرة  
 و)ح( و)ط( إضافة إىل اختبار منع التسرب واختبار التشغيل املقبول ملعدات اخلدمة بعد جتميعاا.

 الفحرررروص واالختبرررارات املبينررررة التحقرررق مررر  يم جيرررر  منظومرررات التخررررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة،  خبصررروص 6-2-1-5-3
و)ز( و)ح( و)ط(، قرررررد ُيبريرررر  علررررى عيةنرررررة وافيررررة مررررر   و)و( حيثمررررا ينطبررررق،ه( و) و)ت( و)ج( )ي( و)ب(1-5-1-2-6يف 

ي  التخرررز األوعيرررة املسرررتعملة يف منظومرررة التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة. وباإلضرررافة إىل ذلرررك جُتررررى علرررى عيةنرررة وافيرررة مررر  منظومرررات 
(، حيثمرررا ينطبرررق، وجُيررررى ه)1-5-1-2-6 ويف )ج( و)و(1-5-1-2-6اهليدريديرررة الفلزيرررة الفحررروص واالختبرررارات املبيةنرررة يف 

 ييضا فحص احلالة اخلاربية ملنظومة التخزي  اهليدريدية الفلزية.
يرة املبيةنرة للفحروص واالختبرارات البدئوإضرافة إىل ذلرك ُمضرع منظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرة اافرة  

 )ح( و)ط(، والختبار منع التسرب، واختبار اشتغال معدات اخلدمة بصورة ُمرضية.1-5-1-2-6يف 
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 الفحص واالختبار الدوريان 6-2-1-6
مضع األوعية القابلة إلعاتة امللء، فيما عدا يوعية التديد، لفحوص واختبارات تورية حت  إشراف هيئة  6-2-1-6-1

 يلي: ملا طة املختصة، وفقا  مرخص هلا م  قبل السل
 مرابعة احلالة اخلاربية لوعاء الضغط والتحقق م  املعدات وم  العالمات اخلاربية؛ )ي(

مرابعررة احلالررة الداخليررة لوعرراء الضررغط )مررثال  عرر  طريررق الفحررص الررداخلي والتحقررق مرر  مسااررة  )ب(
 اجلدار الد يا(؛

  زع  امللحقات؛ يو إذا وبد ه الملعرفة اللوال  حالة مرابعة  )ج(
 اختبار ضغط هيدرويل، وعند االقتضاء التحقق م  خواص املاتة بابراء االختبارات املناسبة. )ت(

جيرررروز مبوافقررررة السررررلطة املختصررررة االستعاضررررة عرررر  اختبررررار الضررررغط اهليرررردرويل باالختبررررار  :1مالحظة 
 هستتبع هذا العملية ي  خطر. باستخدام غاز حيثما ال

جيررروز مبوافقرررة السرررلطة املختصرررة االستعاضرررة عررر  اختبرررار الضرررغط اهليررردرويل لألسرررطوا ات  :2مالحظة 
الفحررص باملوبررات فرروق الصرروهية،  األ ابيرر  بطريقررة معاتلررة هقرروم علررى اختبررار االبتعرراث الصررويت، يو يو
 ISOبررراجلمع برررخت اختبرررار االبتعررراث الصرررويت والفحرررص باملوبرررات فررروق الصررروهية. ويُسرتشَرررد باملعيرررار  يو

 فيما خيص إبراءات اختبار االبتعاث الصويت. 16148:2006
جيرروز االستعاضررة عرر  اختبررار الضررغط اهليرردرويل بفحررص باملوبررات فرروق الصرروهية، جُيرررى  :3مالحظة 

فيما خيص يسطوا ات الغاز املصنوعة م  سبيكة األلومينيوم  ISO 10461:2005 + A1:2006طبقا  للمعيار 
فيمرررا خيرررص يسرررطوا ات الغررراز املصرررنوعة مررر  الفررروالذ غررر   ISO 6406:2005غررر  امللحررروم، وطبقرررا  للمعيرررار 

 امللحوم.
 استخداماا جمدتا .يد ر إذا ي ،ووسائل مفيف الضغط التوابعمرابعة معدات التشغيل وغ ها م   )ه(

يف حالرة املروات الكيميائيرة  ، يوP200يتعلق بالفحص الدور  وهواهر االختبرارات، ا ظرر هوبير  التعبئرة  فيما مالحظة:
 . 1-4-1-4، الوارت يف الفقرة P206حت  الضغط، هوبي  التعبئة 

 1001األمررررم املتحرررردة  رقررررمال هفحررررص يوعيررررة الضررررغط املعرررردة لنقررررل األسررررتيلخت املررررذاب املرررردرج حترررر   6-2-1-6-2
  ه(.)ي( و)ج( و)1-6-1-2-6احملردت يف  علرى النحرو إال 3374األمرم املتحردة  رقرممر  املرذي  املردرج حتر  اخلايل واألستلخت 

 (.والرتسة  جي  فحص حالة املاتة املسامية )التشققات والتفريغ العلو  والرتاخي اما
 ألوعية القرةية )املدتة( املغلقة لعمليات فحص واختبار تورية. لمضع صمامات هنفيس الضغط  6-2-1-6-3
 االشتراطات للصانعين 6-2-1-7
رضررية ألوعيررة الضررغط، ويتعلررق هررذا بوبرر  و التقنيررة،  املقرردرةصررا ع الميتلررك  6-2-1-7-1

ُ
اررل املرروارت الالزمررة للصررناعة امل

 خاص بالعاملخت املؤهلخت:
 لإلشراف على عملية الصناعة بأسرها؛ )ي(
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 وللقيام بربط املوات؛ )ب(
 وإلبراء االختبارات ذات الصلة. )ج(

 ل األحوال هيئة فحص هقرها السلطة املختصة يف بلد االعتمات.هقوم بابراء اختبار افاءة الصا ع يف ا 6-2-1-7-2
 الفحص تاالشتراطات المتعلقة بهيئا 6-2-1-8
وإصررردار هكرروم هيئرررات الفحرررص مسرررتقلة عررر  منشررر ت الصرررناعة، ومؤهلرررة ألتاء االختبرررارات والفحررروص  6-2-1-8-1

 املطلوبة.املوافقات 
 األمم المتحدةاشتراطات أوعية الضغط التي تحمل أرقام  6-2-2

يوعيررة الضررغط الرري حتمررل عالمررة األمررم يف ، جيرر  1-2-6باإلضررافة إىل االشرررتاطات العامررة الرروارتة يف  
 يسرررمح بصرررنع يوعيرررة الضرررغط وال .ما ينطبرررقيف ذلرررك املعررراي ، حسرررب مبرررا ،القسرررمباالشررررتاطات الررروارتة يف هرررذا يم هفررري املتحررردة 

بعرد التراري  املبرخت يف  3-2-2-6و 1-2-2-6اص مر  املعراي  الروارتة يف معدات التشغيل اجلديدة وفقا  أل  معيرار خر يو
 العموت األيسر م  اجلداول.

 جيوز، مبوافقة السلطة املختصة، يم هُستخدم إصدارات يحدث  شرا  للمعاي ، إم وبدت. :1مالحظة 
ة ومعرردات التشررغيل املصررنعة جيرروز االسررتمرار يف اسررتخدام يوعيررة الضررغط الرري حتمررل عالمررة األمررم املتحررد :2مالحظة 

 وفقا  للمعاي  املنطبقة عند هاري  الصنع رهنا  بأحكام الفحص الدور  الوارتة يف هذا الالئحة.
 والفحص واالختبار األوليان ،التصميم والبناء 6-2-2-1
فحصرراا علررى و األسررطوا ات الرري حتمررل عالمررة األمررم املتحرردة  وبنرراء هنطبررق املعرراي  التاليررة علررى هصررميم 6-2-2-1-1

 :5-2-2-6وفقاُ للفقرة  هكوم ، باستثناء يم اشرتاطات الفحص املرهبطة بنظام هقييم التوافق واالعتماتاألوليختواختبارها 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 9809-1:1999  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز

: يسطوا ات الفوالذ املسقي 1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -غ  امللحوم 
 ميغاباسكال 1 100والطر  الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

مر  هرذا املعيرار  3-7 القسرميف  Fهنطبق املالحظة اخلاصة بعامرل  ال :مالحظة
 على األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة.

اا وم   31 ح 
 2018األول/تيسمد 

ISO 9809-1:2010  غررررررررررررررررررررررررر   الفوالذيررررررررررررررررررررررررةيسررررررررررررررررررررررررطوا ات الغررررررررررررررررررررررررراز  -يسررررررررررررررررررررررررطوا ات الغررررررررررررررررررررررررراز 
: يسررطوا ات الفرروالذ املسررقي 1اجلررزء  -التصررميم والبنرراء واالختبررار  - ةامللحومرر

 ميغاباسكال 1 100الشد فياا ع  والطر  الي هقل مقاومة 

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-2:2000  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز
: يسطوا ات الفوالذ املسقي 2اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -غ  امللحوم 

 ياثر يو سكالميغابا 1 100والطر  الي هبلغ مقاومة الشد فياا 

اا وم   31 ح 
 2018األول/تيسمد 
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 الفحص واالختبار الدوريان 6-2-1-6
مضع األوعية القابلة إلعاتة امللء، فيما عدا يوعية التديد، لفحوص واختبارات تورية حت  إشراف هيئة  6-2-1-6-1

 يلي: ملا طة املختصة، وفقا  مرخص هلا م  قبل السل
 مرابعة احلالة اخلاربية لوعاء الضغط والتحقق م  املعدات وم  العالمات اخلاربية؛ )ي(

مرابعررة احلالررة الداخليررة لوعرراء الضررغط )مررثال  عرر  طريررق الفحررص الررداخلي والتحقررق مرر  مسااررة  )ب(
 اجلدار الد يا(؛

  زع  امللحقات؛ يو إذا وبد ه الملعرفة اللوال  حالة مرابعة  )ج(
 اختبار ضغط هيدرويل، وعند االقتضاء التحقق م  خواص املاتة بابراء االختبارات املناسبة. )ت(

جيرررروز مبوافقررررة السررررلطة املختصررررة االستعاضررررة عرررر  اختبررررار الضررررغط اهليرررردرويل باالختبررررار  :1مالحظة 
 هستتبع هذا العملية ي  خطر. باستخدام غاز حيثما ال

جيررروز مبوافقرررة السرررلطة املختصرررة االستعاضرررة عررر  اختبرررار الضرررغط اهليررردرويل لألسرررطوا ات  :2مالحظة 
الفحررص باملوبررات فرروق الصرروهية،  األ ابيرر  بطريقررة معاتلررة هقرروم علررى اختبررار االبتعرراث الصررويت، يو يو
 ISOبررراجلمع برررخت اختبرررار االبتعررراث الصرررويت والفحرررص باملوبرررات فررروق الصررروهية. ويُسرتشَرررد باملعيرررار  يو

 فيما خيص إبراءات اختبار االبتعاث الصويت. 16148:2006
جيرروز االستعاضررة عرر  اختبررار الضررغط اهليرردرويل بفحررص باملوبررات فرروق الصرروهية، جُيرررى  :3مالحظة 

فيما خيص يسطوا ات الغاز املصنوعة م  سبيكة األلومينيوم  ISO 10461:2005 + A1:2006طبقا  للمعيار 
فيمرررا خيرررص يسرررطوا ات الغررراز املصرررنوعة مررر  الفررروالذ غررر   ISO 6406:2005غررر  امللحررروم، وطبقرررا  للمعيرررار 

 امللحوم.
 استخداماا جمدتا .يد ر إذا ي ،ووسائل مفيف الضغط التوابعمرابعة معدات التشغيل وغ ها م   )ه(

يف حالرة املروات الكيميائيرة  ، يوP200يتعلق بالفحص الدور  وهواهر االختبرارات، ا ظرر هوبير  التعبئرة  فيما مالحظة:
 . 1-4-1-4، الوارت يف الفقرة P206حت  الضغط، هوبي  التعبئة 

 1001األمررررم املتحرررردة  رقررررمال هفحررررص يوعيررررة الضررررغط املعرررردة لنقررررل األسررررتيلخت املررررذاب املرررردرج حترررر   6-2-1-6-2
  ه(.)ي( و)ج( و)1-6-1-2-6احملردت يف  علرى النحرو إال 3374األمرم املتحردة  رقرممر  املرذي  املردرج حتر  اخلايل واألستلخت 

 (.والرتسة  جي  فحص حالة املاتة املسامية )التشققات والتفريغ العلو  والرتاخي اما
 ألوعية القرةية )املدتة( املغلقة لعمليات فحص واختبار تورية. لمضع صمامات هنفيس الضغط  6-2-1-6-3
 االشتراطات للصانعين 6-2-1-7
رضررية ألوعيررة الضررغط، ويتعلررق هررذا بوبرر  و التقنيررة،  املقرردرةصررا ع الميتلررك  6-2-1-7-1

ُ
اررل املرروارت الالزمررة للصررناعة امل

 خاص بالعاملخت املؤهلخت:
 لإلشراف على عملية الصناعة بأسرها؛ )ي(

247 

 وللقيام بربط املوات؛ )ب(
 وإلبراء االختبارات ذات الصلة. )ج(

 ل األحوال هيئة فحص هقرها السلطة املختصة يف بلد االعتمات.هقوم بابراء اختبار افاءة الصا ع يف ا 6-2-1-7-2
 الفحص تاالشتراطات المتعلقة بهيئا 6-2-1-8
وإصررردار هكرروم هيئرررات الفحرررص مسرررتقلة عررر  منشررر ت الصرررناعة، ومؤهلرررة ألتاء االختبرررارات والفحررروص  6-2-1-8-1

 املطلوبة.املوافقات 
 األمم المتحدةاشتراطات أوعية الضغط التي تحمل أرقام  6-2-2

يوعيررة الضررغط الرري حتمررل عالمررة األمررم يف ، جيرر  1-2-6باإلضررافة إىل االشرررتاطات العامررة الرروارتة يف  
 يسرررمح بصرررنع يوعيرررة الضرررغط وال .ما ينطبرررقيف ذلرررك املعررراي ، حسرررب مبرررا ،القسرررمباالشررررتاطات الررروارتة يف هرررذا يم هفررري املتحررردة 

بعرد التراري  املبرخت يف  3-2-2-6و 1-2-2-6اص مر  املعراي  الروارتة يف معدات التشغيل اجلديدة وفقا  أل  معيرار خر يو
 العموت األيسر م  اجلداول.

 جيوز، مبوافقة السلطة املختصة، يم هُستخدم إصدارات يحدث  شرا  للمعاي ، إم وبدت. :1مالحظة 
ة ومعرردات التشررغيل املصررنعة جيرروز االسررتمرار يف اسررتخدام يوعيررة الضررغط الرري حتمررل عالمررة األمررم املتحررد :2مالحظة 

 وفقا  للمعاي  املنطبقة عند هاري  الصنع رهنا  بأحكام الفحص الدور  الوارتة يف هذا الالئحة.
 والفحص واالختبار األوليان ،التصميم والبناء 6-2-2-1
فحصرراا علررى و األسررطوا ات الرري حتمررل عالمررة األمررم املتحرردة  وبنرراء هنطبررق املعرراي  التاليررة علررى هصررميم 6-2-2-1-1

 :5-2-2-6وفقاُ للفقرة  هكوم ، باستثناء يم اشرتاطات الفحص املرهبطة بنظام هقييم التوافق واالعتماتاألوليختواختبارها 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 9809-1:1999  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز

: يسطوا ات الفوالذ املسقي 1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -غ  امللحوم 
 ميغاباسكال 1 100والطر  الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

مر  هرذا املعيرار  3-7 القسرميف  Fهنطبق املالحظة اخلاصة بعامرل  ال :مالحظة
 على األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة.

اا وم   31 ح 
 2018األول/تيسمد 

ISO 9809-1:2010  غررررررررررررررررررررررررر   الفوالذيررررررررررررررررررررررررةيسررررررررررررررررررررررررطوا ات الغررررررررررررررررررررررررراز  -يسررررررررررررررررررررررررطوا ات الغررررررررررررررررررررررررراز 
: يسررطوا ات الفرروالذ املسررقي 1اجلررزء  -التصررميم والبنرراء واالختبررار  - ةامللحومرر

 ميغاباسكال 1 100الشد فياا ع  والطر  الي هقل مقاومة 

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-2:2000  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز
: يسطوا ات الفوالذ املسقي 2اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -غ  امللحوم 

 ياثر يو سكالميغابا 1 100والطر  الي هبلغ مقاومة الشد فياا 

اا وم   31 ح 
 2018األول/تيسمد 
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 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 9809-2:2010  القابلرة إلعراتة املرلء غد امللحومة  الفوالذيةيسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز

 : يسطوا ات الفوالذ املسقي والطر  الي2اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -
 ميغاباسكال  1 100ع   مقاومة الشد فياا هقل ال

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-3:2000  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز
: يسرطوا ات الفروالذ املعراجل 3اجلرزء  -التصميم والبناء واالختبار  -غ  امللحوم 

 باحلرارة

اا وم   31 ح 
 2018األول/تيسمد 

ISO 9809-3:2010  املرلء  القابلرة إلعراتةغد امللحومة  الفوالذيةيسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
 املعاجل باحلرارة: يسطوا ات الفوالذ 3اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-4:2014  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز
الرذ  : يسرطوا ات الفروالذ 4اجلرزء  -والبنراء واالختبرار التصرميم  -غ  امللحوم 

 ميغاباسكال 1 100ع   مقاومة الشد فياا هقلالي  يصدي ال

 ح  إشعار آخر

ISO 7866:1999  الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  سربيكة يسطوا ات  -يسطوا ات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -يلومنيوم 
م  هذا  2-7 القسميف  ، الوارتةFهنطبق املالحظة اخلاصة بعامل  ال :مالحظة

يررخص اسرتخدام  ال على األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحردة. ،املعيار
 يعاتهلا. ما يو 6351A-T6سبيكة األلومنيوم 

اا وم   31 ح 
 2020األول/تيسمد 

ISO 7866:2012+ 
Cor 1:2014 

يسطوا ات الغاز القابلة إلعاتة امللء واملصنوعة مر  سربيكة  -يسطوا ات الغاز 
 التصميم والبناء واالختبار -يلومنيوم 
 يو ما يعاتهلا. 6351Aجي  يالة هُستخدم سبيكة األملنيوم  مالحظة:

 ح  إشعار آخر

ISO 4706:2008  الفروالذ  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  -يسطوا ات الغاز
 توم وما بار 60ضغط االختبار  -امللحوم 

 ح  إشعار آخر

ISO 18172-1:2007  فرروالذ  يسررطوا ات الغرراز القابلررة إلعرراتة املررلء واملصررنوعة مرر  -يسررطوا ات الغرراز
 توم وما ميغاباسكال 6ضغط االختبار : 1اجلزء  -يصدي  ال ملحوم

 ح  إشعار آخر

ISO 20703:2006  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  سربيكة  -يسطوا ات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -يلومنيوم 

 ح  إشعار آخر

ISO 11118:1999  إلعررررراتة املرررررلء يسرررررطوا ات الغررررراز املعد يرررررة غررررر  القابلرررررة  -يسرررررطوا ات الغررررراز- 
 املواصفات وطرائق االختبار

 ح  إشعار آخر

ISO 11119-1:2002  يسررطوا ات 1اجلررزء  -املواصررفات وطرائررق االختبررار  -يسررطوا ات الغرراز املرابررة :
 الغاز املرابة امللفوفة بأطواق 

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

ISO 11119-1:2012  القابلرررة إلعررراتة املررررلء الغرررراز املرابرررةوي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز - 
الغراز املرابرة امللفوفررة وي ابيرر  يسرطوا ات  :1اجلرزء  - والبنراء واالختبررارالتصرميم 

 لرتا   450وئجم يقل م   ليفي واملقواة بكرهوم أطواقب

 ح  إشعار آخر

ISO 11119-2:2002  يسررطوا ات  :2اجلررزء  -املواصررفات وطرائررق االختبررار  -يسررطوا ات الغرراز املرابررة
مررع بطا رات معد يرة هتقاسررم  ليفري الغراز املرابرة امللفوفرة بالكامررل واملقرواة بكرهروم

 لاحلم

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

249 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11119-2:2012 
+Amd 1:2014 

 - القابلرررة إلعررراتة املررررلء الغرررراز املرابرررةوي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز 
الغراز املرابرة امللفوفررة وي ابيرر  يسرطوا ات  :2اجلرزء  - واالختبرراروالبنراء التصرميم 

مررع بطا ررات معد يررة  لرررتا 450بالكامررل واملقررواة بكرهرروم ليفرري وئجررم يقررل مرر  
 هتقاسم احلمل

  إشعار آخرح 

ISO 11119-3:2002  يسررطوا ات  :3اجلررزء  -املواصررفات وطرائررق االختبررار  -يسررطوا ات الغرراز املرابررة
غرر   يو مررع بطا ررات معد يررة ليفرري الغرراز املرابررة امللفوفررة بالكامررل واملقررواة بكرهرروم

 هتقاسم احلمل ال معد ية

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

ISO 11119-3:2013  القابلرررة إلعررراتة املررررلء الغرررراز املرابرررةوي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز - 
الغراز املرابرة امللفوفررة وي ابيرر  يسرطوا ات  :3اجلرزء  - والبنراء واالختبررارالتصرميم 

 مررع بطا ررات معد يررة لرررتا   450وئجررم يقررل مرر   ليفرري بالكامررل واملقررواة بكرهرروم
  هتقاسم احلمل ال غ  معد ية يو

  إشعار آخرح 

 سنة. 15هقل ع   يف املعاي  املشار إلياا يعالا هصمم األسطوا ات املرابة لكي مدم فرتة ال :1مالحظة 
جيروز مرلء األسرطوا ات املرابرة الري هصرمم  بعد مرور السنوات اخلمس عشرة األوىل م  هراري  الصرنع، ال :2مالحظة 

إذا ابتاز التصميم بر امج اختبار فرتة اخلدمة. وجي  يم يكوم الد رامج  سنة بعد هاري  الصنع إال 15هقل ع   لكي مدم فرتة ال
م  االعتمرات البردئي للن مروذج التصرميمي ويم حيردت الفحروص واالختبرارات الري هثبر  يم األسرطوا ات الري صرنع  وفقرا  هلرا بزءا  

هبقى مأمو ة عند ا تااء فرتة اخلدمة. وجي  يم حيوز بر امج اختبار فرتة اخلدمة والنترائج علرى موافقرة السرلطة املختصرة الري يعطر  
بعرد فررتة االعتمرات البردئي للنمرروذج  فررتة خدمرة األسررطوا ات املرابرة إىل مرا متردت املوافقرة األوىل لتصرميم األسرطوا ات. وجير  يم ال

 التصميمي.
فحصررراا وعلرررى األ ابيررر  الررري حتمرررل عالمرررة األمرررم املتحررردة وبنررراء  هنطبرررق املعررراي  التاليرررة علرررى هصرررميم 6-2-2-1-2

 :5-2-2-6واالعتمات هكوم وفقا  للفقرة ، باستثناء يم اشرتاطات الفحص املرهبطة بنظام هقييم التوافق األولييختواختبارها 
 يمكن تطبيقه في الصناعة العنوان المرجع

ISO 11120:1999  ي ابي  الفوالذ غ  امللحوم القابلة إلعراتة املرلء لنقرل الغراز  -يسطوا ات الغاز
التصرررميم  -لررررت  3 000لررررتا  و 150املضرررغوط الررري هررررتاوح سرررعتاا املائيرررة برررخت 

 والبناء واالختبار
م  هذا املعيار  1-7 القسميف  Fاخلاصة بعامل  هنطبق املالحظة ال مالحظة:

 على األ ابي  الي حتمل عالمة األمم املتحدة.

 ح  إشعار آخر

ISO 11119-1:2012  قابلرررة إلعررراتة املرررلء الاملرابرررة الغررراز وي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز- 
الغراز املرابرة امللفوفرة وي ابير  يسطوا ات  :1اجلزء  -والبناء واالختبار التصميم 

 ا  لرت  450وئجم يقل م   ليفي واملقواة بكرهوم أطواقب

  إشعار آخرح 

ISO 11119-2:2012 
+ Amd 1::2014 

 - القابلرررة إلعررراتة املرررلء الغررراز املرابرررةوي ابيررر  سرررطوا ات ي -يسرررطوا ات الغررراز 
الغراز املرابرة امللفوفرة وي ابير  يسطوا ات  :2اجلزء  - والبناء واالختبارالتصميم 

مررع بطا ررات معد يررة  ا  لرررت  450بالكامررل واملقررواة بكرهرروم ليفرري وئجررم يقررل مرر  
 هتقاسم احلمل

  إشعار آخرح 
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 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 9809-2:2010  القابلرة إلعراتة املرلء غد امللحومة  الفوالذيةيسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز

 : يسطوا ات الفوالذ املسقي والطر  الي2اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -
 ميغاباسكال  1 100ع   مقاومة الشد فياا هقل ال

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-3:2000  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز
: يسرطوا ات الفروالذ املعراجل 3اجلرزء  -التصميم والبناء واالختبار  -غ  امللحوم 

 باحلرارة

اا وم   31 ح 
 2018األول/تيسمد 

ISO 9809-3:2010  املرلء  القابلرة إلعراتةغد امللحومة  الفوالذيةيسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
 املعاجل باحلرارة: يسطوا ات الفوالذ 3اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-4:2014  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  الفروالذ  -يسطوا ات الغاز
الرذ  : يسرطوا ات الفروالذ 4اجلرزء  -والبنراء واالختبرار التصرميم  -غ  امللحوم 

 ميغاباسكال 1 100ع   مقاومة الشد فياا هقلالي  يصدي ال

 ح  إشعار آخر

ISO 7866:1999  الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  سربيكة يسطوا ات  -يسطوا ات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -يلومنيوم 
م  هذا  2-7 القسميف  ، الوارتةFهنطبق املالحظة اخلاصة بعامل  ال :مالحظة

يررخص اسرتخدام  ال على األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحردة. ،املعيار
 يعاتهلا. ما يو 6351A-T6سبيكة األلومنيوم 

اا وم   31 ح 
 2020األول/تيسمد 

ISO 7866:2012+ 
Cor 1:2014 

يسطوا ات الغاز القابلة إلعاتة امللء واملصنوعة مر  سربيكة  -يسطوا ات الغاز 
 التصميم والبناء واالختبار -يلومنيوم 
 يو ما يعاتهلا. 6351Aجي  يالة هُستخدم سبيكة األملنيوم  مالحظة:

 ح  إشعار آخر

ISO 4706:2008  الفروالذ  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  -يسطوا ات الغاز
 توم وما بار 60ضغط االختبار  -امللحوم 

 ح  إشعار آخر

ISO 18172-1:2007  فرروالذ  يسررطوا ات الغرراز القابلررة إلعرراتة املررلء واملصررنوعة مرر  -يسررطوا ات الغرراز
 توم وما ميغاباسكال 6ضغط االختبار : 1اجلزء  -يصدي  ال ملحوم

 ح  إشعار آخر

ISO 20703:2006  يسطوا ات الغاز القابلرة إلعراتة املرلء واملصرنوعة مر  سربيكة  -يسطوا ات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -يلومنيوم 

 ح  إشعار آخر

ISO 11118:1999  إلعررررراتة املرررررلء يسرررررطوا ات الغررررراز املعد يرررررة غررررر  القابلرررررة  -يسرررررطوا ات الغررررراز- 
 املواصفات وطرائق االختبار

 ح  إشعار آخر

ISO 11119-1:2002  يسررطوا ات 1اجلررزء  -املواصررفات وطرائررق االختبررار  -يسررطوا ات الغرراز املرابررة :
 الغاز املرابة امللفوفة بأطواق 

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

ISO 11119-1:2012  القابلرررة إلعررراتة املررررلء الغرررراز املرابرررةوي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز - 
الغراز املرابرة امللفوفررة وي ابيرر  يسرطوا ات  :1اجلرزء  - والبنراء واالختبررارالتصرميم 

 لرتا   450وئجم يقل م   ليفي واملقواة بكرهوم أطواقب

 ح  إشعار آخر

ISO 11119-2:2002  يسررطوا ات  :2اجلررزء  -املواصررفات وطرائررق االختبررار  -يسررطوا ات الغرراز املرابررة
مررع بطا رات معد يرة هتقاسررم  ليفري الغراز املرابرة امللفوفرة بالكامررل واملقرواة بكرهروم

 لاحلم

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

249 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11119-2:2012 
+Amd 1:2014 

 - القابلرررة إلعررراتة املررررلء الغرررراز املرابرررةوي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز 
الغراز املرابرة امللفوفررة وي ابيرر  يسرطوا ات  :2اجلرزء  - واالختبرراروالبنراء التصرميم 

مررع بطا ررات معد يررة  لرررتا 450بالكامررل واملقررواة بكرهرروم ليفرري وئجررم يقررل مرر  
 هتقاسم احلمل

  إشعار آخرح 

ISO 11119-3:2002  يسررطوا ات  :3اجلررزء  -املواصررفات وطرائررق االختبررار  -يسررطوا ات الغرراز املرابررة
غرر   يو مررع بطا ررات معد يررة ليفرري الغرراز املرابررة امللفوفررة بالكامررل واملقررواة بكرهرروم

 هتقاسم احلمل ال معد ية

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

ISO 11119-3:2013  القابلرررة إلعررراتة املررررلء الغرررراز املرابرررةوي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز - 
الغراز املرابرة امللفوفررة وي ابيرر  يسرطوا ات  :3اجلرزء  - والبنراء واالختبررارالتصرميم 

 مررع بطا ررات معد يررة لرررتا   450وئجررم يقررل مرر   ليفرري بالكامررل واملقررواة بكرهرروم
  هتقاسم احلمل ال غ  معد ية يو

  إشعار آخرح 

 سنة. 15هقل ع   يف املعاي  املشار إلياا يعالا هصمم األسطوا ات املرابة لكي مدم فرتة ال :1مالحظة 
جيروز مرلء األسرطوا ات املرابرة الري هصرمم  بعد مرور السنوات اخلمس عشرة األوىل م  هراري  الصرنع، ال :2مالحظة 

إذا ابتاز التصميم بر امج اختبار فرتة اخلدمة. وجي  يم يكوم الد رامج  سنة بعد هاري  الصنع إال 15هقل ع   لكي مدم فرتة ال
م  االعتمرات البردئي للن مروذج التصرميمي ويم حيردت الفحروص واالختبرارات الري هثبر  يم األسرطوا ات الري صرنع  وفقرا  هلرا بزءا  

هبقى مأمو ة عند ا تااء فرتة اخلدمة. وجي  يم حيوز بر امج اختبار فرتة اخلدمة والنترائج علرى موافقرة السرلطة املختصرة الري يعطر  
بعرد فررتة االعتمرات البردئي للنمرروذج  فررتة خدمرة األسررطوا ات املرابرة إىل مرا متردت املوافقرة األوىل لتصرميم األسرطوا ات. وجير  يم ال

 التصميمي.
فحصررراا وعلرررى األ ابيررر  الررري حتمرررل عالمرررة األمرررم املتحررردة وبنررراء  هنطبرررق املعررراي  التاليرررة علرررى هصرررميم 6-2-2-1-2

 :5-2-2-6واالعتمات هكوم وفقا  للفقرة ، باستثناء يم اشرتاطات الفحص املرهبطة بنظام هقييم التوافق األولييختواختبارها 
 يمكن تطبيقه في الصناعة العنوان المرجع

ISO 11120:1999  ي ابي  الفوالذ غ  امللحوم القابلة إلعراتة املرلء لنقرل الغراز  -يسطوا ات الغاز
التصرررميم  -لررررت  3 000لررررتا  و 150املضرررغوط الررري هررررتاوح سرررعتاا املائيرررة برررخت 

 والبناء واالختبار
م  هذا املعيار  1-7 القسميف  Fاخلاصة بعامل  هنطبق املالحظة ال مالحظة:

 على األ ابي  الي حتمل عالمة األمم املتحدة.

 ح  إشعار آخر

ISO 11119-1:2012  قابلرررة إلعررراتة املرررلء الاملرابرررة الغررراز وي ابيررر  يسرررطوا ات  -يسرررطوا ات الغررراز- 
الغراز املرابرة امللفوفرة وي ابير  يسطوا ات  :1اجلزء  -والبناء واالختبار التصميم 

 ا  لرت  450وئجم يقل م   ليفي واملقواة بكرهوم أطواقب

  إشعار آخرح 

ISO 11119-2:2012 
+ Amd 1::2014 

 - القابلرررة إلعررراتة املرررلء الغررراز املرابرررةوي ابيررر  سرررطوا ات ي -يسرررطوا ات الغررراز 
الغراز املرابرة امللفوفرة وي ابير  يسطوا ات  :2اجلزء  - والبناء واالختبارالتصميم 

مررع بطا ررات معد يررة  ا  لرررت  450بالكامررل واملقررواة بكرهرروم ليفرري وئجررم يقررل مرر  
 هتقاسم احلمل

  إشعار آخرح 
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 يمكن تطبيقه في الصناعة العنوان المرجع
ISO 11119-3:2013  القابلرررة إلعررراتة املرررلء الغررراز املرابرررةوي ابيررر  سرررطوا ات ي -يسرررطوا ات الغررراز - 

الغراز املرابرة امللفوفرة وي ابير  يسطوا ات  :3اجلزء  - والبناء واالختبارالتصميم 
مررع بطا ررات معد يررة  ا  لرررت  450بالكامررل واملقررواة بكرهرروم ليفرري وئجررم يقررل مرر  

 هتقاسم احلمل وغ  معد ية ال

  إشعار آخرح 

ISO 11515:2013 وئجم مائي يرتاوح  قابلة إلعاتة امللءومقواة  ي ابي  مرابة - يسطوا ات الغاز
 والبناء واالختبار. التصميم  -لرت  3 000لرتا  و 450بخت 

  إشعار آخرح 

 سنة. 15هقل ع   يف املعاي  املشار إلياا يعالا هصمم األسطوا ات املرابة لكي مدم فرتة ال :1مالحظة 
ملء األ ابي  املرابة الي هصمم لكي جيوز  بعد مرور السنوات اخلمس عشرة األوىل م  هاري  الصنع، ال :2مالحظة 

إذا ابترراز التصررميم بر ررامج اختبررار فرررتة اخلدمررة. وجيرر  يم يكرروم الد ررامج  سررنة بعررد هرراري  الصررنع إال 15هقررل عرر   مرردم فرررتة ال
هلا هبقرى  بزءا   م  االعتمات البدئي للنموذج التصميمي ويم حيدت الفحوص واالختبارات الي هثب  يم األ ابي  الي صنع  وفقا  

مأمو ة عند ا تااء فرتة اخلدمة. وجي  يم حيوز بر امج اختبار فرتة اخلدمة والنتائج على موافقة السلطة املختصة الي يعط  املوافقة 
 بعد فرتة االعتمات البدئي للنموذج التصميمي. متدت فرتة خدمة األ ابي  املرابة إىل ما األوىل لتصميم األ ابي . وجي  يم ال

فحصراا  وعلرىيسرطوا ات األسرتيلخت الري حتمرل عالمرة األمرم املتحردة  وبنراء هنطبق املعاي  التاليرة علرى هصرميم 6-2-2-1-3
 : 5-2-2-6، باستثناء يم اشرتاطات الفحص املرهبطة بنظام هقييم التوافق واالعتمات هكوم وفقا  للفقرة األوليختواختبارها 

 غالف األسطوا ة:

 العنوان المرجع
ي طبيقه فيمكن ت

 الصناعة
ISO 9809-1:1999  القابلة إلعاتة امللء الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز- 

: يسطوا ات الفوالذ املسقي والطر  1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار 
 ميغاباسكال 1 100الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

م  هذا  3-7 القسميف  Fهنطبق املالحظة اخلاصة بعامل  ال مالحظة:
 املعيار على األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة.

 اا وم األول/  31ح  
 2018تيسمد 

ISO 9809-1:2010  القابلة إلعاتة امللء  الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز -يسطوا ات الغاز- 
: يسطوا ات الفوالذ املسقي والطر  1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار 

 ميغاباسكال 1 100الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-3:2000  القابلة إلعاتة الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
: يسطوا ات الفوالذ املعاجل 3اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -امللء 

 باحلرارة

اا وم األول/   31ح  
 2018تيسمد 

ISO 9809-3:2010  القابلة إلعاتة الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
: يسطوا ات الفوالذ املعاجل 3اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -امللء 

 باحلرارة

 ح  إشعار آخر
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 املاتة املسامية يف األسطوا ة:

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 الصناعة
ISO 3807-1:2000  اجلزء األول: األسطوا ات  -االشرتاطات األساسية  -يسطوا ات  قل األستيلخت

 الي ليس  هلا سداتات قابلة لال صاار
اا وم   31ح  

 2020األول/تيسمد 
ISO 3807-2:2000  اجلزء الثاين: األسطوا ات  -االشرتاطات األساسية  -يسطوا ات  قل األستيلخت

 ذات السداتات القابلة لال صاار
اا وم   31ح  

 2020األول/تيسمد 
ISO 3807:2013  واختبرار االشرتاطات األساسرية  -يسطوا ات  قل األستيلخت  -يسطوا ات الغاز

 النوع
 ح  إشعار آخر

األمررم املتحرردة، وعلررى فحصرراا  الرري حتمررل عالمررةيوعيررة التديررد  ءبنرراو هنطبررق املعرراي  التاليررة علررى هصررميم  6-2-2-1-4
، باستثناء يم اشررتاطات الفحرص املتعلقرة بنظرام هقيريم اسرتيفاء املواصرفات واالعتمرات هكروم متفقرة مرع األحكرام األوليختواختبارها 
 :5-2-2-6 الوارتة يف

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 الصناعة
ISO 21029-1:2004  يتجرررراوز ال األوعيررررة املعزولررررة بررررالتفريغ القابلررررة للنقررررل، ئجررررم -يوعيررررة التديررررد 

 .: التصميم، والصنع، والفحص واالختبارات1اجلزء  -لرت  1 000
 ح  إشعار آخر

األمررم  الرري حتمررل عالمررةمنظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة  ءبنرراو هنطبررق املعرراي  التاليررة علررى هصررميم  6-2-2-1-5
، باسررتثناء يم اشرررتاطات الفحررص املتعلقررة بنظررام هقيرريم اسررتيفاء املواصررفات واالعتمررات ختاملتحرردة، وعلررى فحصرراا واختبارهررا األوليرر

 :5-2-2-6هكوم متفقة مع األحكام الوارتة يف 

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 ةالصناع
ISO 16111:2008  اهليدروبخت املمَتص يف هيدريد معدين قابل  -وسائل مزي  الغاز القابلة للنقل

 لال عكاس
 ح  إشعار آخر

حزم األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة، وعلرى فحصراا  ءبناو ينطبق املعيار التايل على هصميم  6-2-2-1-6
. وجي  يم هكوم ال يسطوا ة يف حزمة يسطوا ات حتمل عالمة األمم املتحدة عبارة عر  يسرطوا ة حتمرل عالمرة ختواختبارها األولي

وجيرر  يم هكرروم اشرررتاطات الفحررص املتعلقررة بنظررام هقيرريم اسررتيفاء . 2-2-6األمررم املتحرردة وهسررتويف االشرررتاطات الرروارتة يف 
  .5-2-2-6املواصفات واالعتمات متفقة مع األحكام الوارتة يف 

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 الصناعة
ISO 10961:2010  ح  إشعار آخر التصميم والصنع واالختبار والفحص -حزم األسطوا ات  -يسطوا ات الغاز 
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 يمكن تطبيقه في الصناعة العنوان المرجع
ISO 11119-3:2013  القابلرررة إلعررراتة املرررلء الغررراز املرابرررةوي ابيررر  سرررطوا ات ي -يسرررطوا ات الغررراز - 

الغراز املرابرة امللفوفرة وي ابير  يسطوا ات  :3اجلزء  - والبناء واالختبارالتصميم 
مررع بطا ررات معد يررة  ا  لرررت  450بالكامررل واملقررواة بكرهرروم ليفرري وئجررم يقررل مرر  

 هتقاسم احلمل وغ  معد ية ال

  إشعار آخرح 

ISO 11515:2013 وئجم مائي يرتاوح  قابلة إلعاتة امللءومقواة  ي ابي  مرابة - يسطوا ات الغاز
 والبناء واالختبار. التصميم  -لرت  3 000لرتا  و 450بخت 

  إشعار آخرح 

 سنة. 15هقل ع   يف املعاي  املشار إلياا يعالا هصمم األسطوا ات املرابة لكي مدم فرتة ال :1مالحظة 
ملء األ ابي  املرابة الي هصمم لكي جيوز  بعد مرور السنوات اخلمس عشرة األوىل م  هاري  الصنع، ال :2مالحظة 

إذا ابترراز التصررميم بر ررامج اختبررار فرررتة اخلدمررة. وجيرر  يم يكرروم الد ررامج  سررنة بعررد هرراري  الصررنع إال 15هقررل عرر   مرردم فرررتة ال
هلا هبقرى  بزءا   م  االعتمات البدئي للنموذج التصميمي ويم حيدت الفحوص واالختبارات الي هثب  يم األ ابي  الي صنع  وفقا  

مأمو ة عند ا تااء فرتة اخلدمة. وجي  يم حيوز بر امج اختبار فرتة اخلدمة والنتائج على موافقة السلطة املختصة الي يعط  املوافقة 
 بعد فرتة االعتمات البدئي للنموذج التصميمي. متدت فرتة خدمة األ ابي  املرابة إىل ما األوىل لتصميم األ ابي . وجي  يم ال

فحصراا  وعلرىيسرطوا ات األسرتيلخت الري حتمرل عالمرة األمرم املتحردة  وبنراء هنطبق املعاي  التاليرة علرى هصرميم 6-2-2-1-3
 : 5-2-2-6، باستثناء يم اشرتاطات الفحص املرهبطة بنظام هقييم التوافق واالعتمات هكوم وفقا  للفقرة األوليختواختبارها 

 غالف األسطوا ة:

 العنوان المرجع
ي طبيقه فيمكن ت

 الصناعة
ISO 9809-1:1999  القابلة إلعاتة امللء الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز- 

: يسطوا ات الفوالذ املسقي والطر  1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار 
 ميغاباسكال 1 100الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

م  هذا  3-7 القسميف  Fهنطبق املالحظة اخلاصة بعامل  ال مالحظة:
 املعيار على األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة.

 اا وم األول/  31ح  
 2018تيسمد 

ISO 9809-1:2010  القابلة إلعاتة امللء  الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز -يسطوا ات الغاز- 
: يسطوا ات الفوالذ املسقي والطر  1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار 

 ميغاباسكال 1 100الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-3:2000  القابلة إلعاتة الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
: يسطوا ات الفوالذ املعاجل 3اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -امللء 

 باحلرارة

اا وم األول/   31ح  
 2018تيسمد 

ISO 9809-3:2010  القابلة إلعاتة الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
: يسطوا ات الفوالذ املعاجل 3اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -امللء 

 باحلرارة

 ح  إشعار آخر
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 املاتة املسامية يف األسطوا ة:

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 الصناعة
ISO 3807-1:2000  اجلزء األول: األسطوا ات  -االشرتاطات األساسية  -يسطوا ات  قل األستيلخت

 الي ليس  هلا سداتات قابلة لال صاار
اا وم   31ح  

 2020األول/تيسمد 
ISO 3807-2:2000  اجلزء الثاين: األسطوا ات  -االشرتاطات األساسية  -يسطوا ات  قل األستيلخت

 ذات السداتات القابلة لال صاار
اا وم   31ح  

 2020األول/تيسمد 
ISO 3807:2013  واختبرار االشرتاطات األساسرية  -يسطوا ات  قل األستيلخت  -يسطوا ات الغاز

 النوع
 ح  إشعار آخر

األمررم املتحرردة، وعلررى فحصرراا  الرري حتمررل عالمررةيوعيررة التديررد  ءبنرراو هنطبررق املعرراي  التاليررة علررى هصررميم  6-2-2-1-4
، باستثناء يم اشررتاطات الفحرص املتعلقرة بنظرام هقيريم اسرتيفاء املواصرفات واالعتمرات هكروم متفقرة مرع األحكرام األوليختواختبارها 
 :5-2-2-6 الوارتة يف

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 الصناعة
ISO 21029-1:2004  يتجرررراوز ال األوعيررررة املعزولررررة بررررالتفريغ القابلررررة للنقررررل، ئجررررم -يوعيررررة التديررررد 

 .: التصميم، والصنع، والفحص واالختبارات1اجلزء  -لرت  1 000
 ح  إشعار آخر

األمررم  الرري حتمررل عالمررةمنظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة  ءبنرراو هنطبررق املعرراي  التاليررة علررى هصررميم  6-2-2-1-5
، باسررتثناء يم اشرررتاطات الفحررص املتعلقررة بنظررام هقيرريم اسررتيفاء املواصررفات واالعتمررات ختاملتحرردة، وعلررى فحصرراا واختبارهررا األوليرر

 :5-2-2-6هكوم متفقة مع األحكام الوارتة يف 

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 ةالصناع
ISO 16111:2008  اهليدروبخت املمَتص يف هيدريد معدين قابل  -وسائل مزي  الغاز القابلة للنقل

 لال عكاس
 ح  إشعار آخر

حزم األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة، وعلرى فحصراا  ءبناو ينطبق املعيار التايل على هصميم  6-2-2-1-6
. وجي  يم هكوم ال يسطوا ة يف حزمة يسطوا ات حتمل عالمة األمم املتحدة عبارة عر  يسرطوا ة حتمرل عالمرة ختواختبارها األولي

وجيرر  يم هكرروم اشرررتاطات الفحررص املتعلقررة بنظررام هقيرريم اسررتيفاء . 2-2-6األمررم املتحرردة وهسررتويف االشرررتاطات الرروارتة يف 
  .5-2-2-6املواصفات واالعتمات متفقة مع األحكام الوارتة يف 

 العنوان المرجع
ي تطبيقه فيمكن 

 الصناعة
ISO 10961:2010  ح  إشعار آخر التصميم والصنع واالختبار والفحص -حزم األسطوا ات  -يسطوا ات الغاز 
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يف ذلرك ضرغط االختبرار ذاهر ، يف  ياثر ذات النموذج التصرميمي  فسر ، مبرا إم هغي  يسطوا ة واحدة يو مالحظة:
 يتطل  إصدار شااتة بديدة للحزمة القائمة. األمم املتحدة ال قائمة حتمل رقمحزمة يسطوا ات 

األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة وحتتو  على غازات  وبناء هنطبق املعاي  التالية على هصميم 6-2-2-1-7
م هقيررررريم التوافررررق واالعتمررررات حلرررررزم اشررررررتاطات الفحررررص املتعلقررررة بنظررررا باسررررتثناء يم األوليررررختفحصرررراا واختبارهرررررا وعلررررى وتررررزة، 

  .5-2-2-6األسطوا ات الي حتمل يرقام األمم املتحدة هكوم متفقة مع األحكام الوارتة يف 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11513:2011  يسطوا ات الغاز الفوالذية امللحومة القابلة إلعاتة  -يسطوا ات الغاز

الغاز توم اجلو  )باستثناء  موات خمصصة لعبواتواحملتوية على  امللء
 التصميم والبناء واالختبار واالستخدام والفحص الدور  -تيلخت( األس

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-1:2010  القابلة إلعاتة امللء الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
يسطوا ات الفوالذ املسقي : 1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -

 ميغاباسكال 1 100والطر  الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

 ح  إشعار آخر

 المواد 6-2-2-2
باإلضافة إىل اشرتاطات املروات احملردتة يف معراي  هصرميم وبنراء يوعيرة الضرغط، وي  قيروت حمردتة يف هوبير   

 (، هنطبق املعاي  التالية على مالءمة املوات:P205 يو P200التعبئة املنطبق للغاز )يو الغازات( املنقول )مثل هوبي  التعبئة 
ISO 11114-1:2012  اجلزء األول: املوات املعد ية. -موات األسطوا ة والصمام حملتويات الغاز مالءمة  -يسطوا ات الغاز 
ISO 11114-2:2013   واختبار النوعاالشرتاطات األساسية  -يسطوا ات  قل األستيلخت  -يسطوا ات الغاز  

 معدات التشغيل 6-2-2-3
 هنطبق املعاي  التالية على وسائل اإلغالق ومحايتاا: 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11117:1998  ألسررطوا ات  الصررماماتوواقيررات يغطيررة محايررة الصررمامات  -يسررطوا ات الغرراز

 التصميم والبناء واالختبارات - الغازات الطبية والصناعية
اا وم   31ح  

 2014األول/تيسمد 
ISO 11117:2008 

+ Cor 1:2009 
التصرررميم  - الصررماماتوواقيررات يغطيررة محايررة الصررمامات  -يسررطوا ات الغرراز 
 والبناء واالختبارات

 ح  إشعار آخر

ISO 10297: 1999  صررررررمامات يسررررررطوا ات الغرررررراز القابلررررررة إلعرررررراتة املررررررلء  -يسررررررطوا ات الغرررررراز- 
 املواصفات واختبار النموذج

اا وم   31ح  
 2008األول/تيسمد 

ISO 10297: 2006  صمامات يسطوا ات الغاز القابلة إلعاتة امللء  -يسطوا ات الغاز- 
 املواصفات واختبار النموذج

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

ISO 10297: 2014  ح  إشعار آخر املواصفات واختبار النوع  -صمامات األسطوا ات  -يسطوا ات الغاز 
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 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 13340: 2001  صمامات يسطوا ات لألسطوا ات غ  القابلة  -للنقل يسطوا ات الغاز القابلة

 املواصفات واختبار النموذج األويل -إلعاتة امللء 
 ح  إشعار آخر

األمم املتحردة، هنطبرق املعراي  التاليرة علرى  الي حتمل عالمةمنظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية  يف حالة 
 وسائل اإلغالق ومحايتاا:

 العنوان المرجع
تطبيقه في يمكن 

 الصناعة
ISO 16111:2008  وسررائل مررزي  الغرراز القابلررة للنقررل: اهليرردروبخت املمررتص يف هيدريررد معرردين قابررل

 لال عكاس
 ح  إشعار آخر

 الفحص واالختبار الدوريان 6-2-2-4
 هنطبررق املعررراي  التاليررة علرررى الفحرررص واالختبررار الررردوريخت لألسررطوا ات الررري حتمرررل عالمررة األمرررم املتحررردة 

 منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية وفقا  لنظام األمم املتحدة: وعلى

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 6406:2005  ح  إشعار آخر الفحص واالختبار الدوريام -يسطوا ات الغاز املصنوعة م  الفوالذ غ  امللحوم 

ISO 10460:2005  الفحررص  -الفرروالذ  -امللحومررة مرر  الكريرروم  يسررطوا ات الغرراز -يسرطوا ات الغرراز
 واالختبار الدوريام

مررر  هرررذا  1-12يسرررمح باصرررالح اللحامرررات املرررذاور يف البنرررد  ال مالحظهههة:
اعتمررات السررلطة احملليررة  2-12املعيررار. وهسررتلزم اإلصررالحات املبينررة يف البنررد 

 .6-2-2-6الي اعتمدت هيئة الفحص واالختبار الدوريخت وفقا  للفقرة 

  إشعار آخرح 

ISO 10461:2005/ 

A1:2006 

الفحرررررص  -يسرررررطوا ات الغررررراز املصرررررنوعة مررررر  سررررربائك األلومنيررررروم غررررر  امللحررررروم 
 واالختبار الدوريام

 ح  إشعار آخر

ISO 10462:2005  اا وم   31ح   الفحص والصيا ة الدوريام -يسطوا ات االستيلخت املذاب القابلة للنقل
 2018األول/تيسمد 

ISO 10462:2013  ح  إشعار آخر الفحص الدور  والصيا ة -يسطوا ات  قل األسيتيلخت  -يسطوا ات الغاز 

ISO 11513:2011  يسررررررررطوا ات الغرررررررراز الفوالذيررررررررة امللحومررررررررة القابلررررررررة إلعرررررررراتة  -يسررررررررطوا ات الغرررررررراز
واحملتويررة علررى مرروات خمصصررة لعبرروات الغرراز توم اجلررو  )باسررتثناء األسررتيلخت(  املررلء

 التصميم والبناء واالختبار واالستخدام والفحص الدور  -

 ح  إشعار آخر
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يف ذلرك ضرغط االختبرار ذاهر ، يف  ياثر ذات النموذج التصرميمي  فسر ، مبرا إم هغي  يسطوا ة واحدة يو مالحظة:
 يتطل  إصدار شااتة بديدة للحزمة القائمة. األمم املتحدة ال قائمة حتمل رقمحزمة يسطوا ات 

األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة وحتتو  على غازات  وبناء هنطبق املعاي  التالية على هصميم 6-2-2-1-7
م هقيررررريم التوافررررق واالعتمررررات حلرررررزم اشررررررتاطات الفحررررص املتعلقررررة بنظررررا باسررررتثناء يم األوليررررختفحصرررراا واختبارهرررررا وعلررررى وتررررزة، 

  .5-2-2-6األسطوا ات الي حتمل يرقام األمم املتحدة هكوم متفقة مع األحكام الوارتة يف 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11513:2011  يسطوا ات الغاز الفوالذية امللحومة القابلة إلعاتة  -يسطوا ات الغاز

الغاز توم اجلو  )باستثناء  موات خمصصة لعبواتواحملتوية على  امللء
 التصميم والبناء واالختبار واالستخدام والفحص الدور  -تيلخت( األس

 ح  إشعار آخر

ISO 9809-1:2010  القابلة إلعاتة امللء الفوالذية غ  امللحومة يسطوا ات الغاز  -يسطوا ات الغاز
يسطوا ات الفوالذ املسقي : 1اجلزء  -التصميم والبناء واالختبار  -

 ميغاباسكال 1 100والطر  الي هقل مقاومة الشد فياا ع  

 ح  إشعار آخر

 المواد 6-2-2-2
باإلضافة إىل اشرتاطات املروات احملردتة يف معراي  هصرميم وبنراء يوعيرة الضرغط، وي  قيروت حمردتة يف هوبير   

 (، هنطبق املعاي  التالية على مالءمة املوات:P205 يو P200التعبئة املنطبق للغاز )يو الغازات( املنقول )مثل هوبي  التعبئة 
ISO 11114-1:2012  اجلزء األول: املوات املعد ية. -موات األسطوا ة والصمام حملتويات الغاز مالءمة  -يسطوا ات الغاز 
ISO 11114-2:2013   واختبار النوعاالشرتاطات األساسية  -يسطوا ات  قل األستيلخت  -يسطوا ات الغاز  

 معدات التشغيل 6-2-2-3
 هنطبق املعاي  التالية على وسائل اإلغالق ومحايتاا: 

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11117:1998  ألسررطوا ات  الصررماماتوواقيررات يغطيررة محايررة الصررمامات  -يسررطوا ات الغرراز

 التصميم والبناء واالختبارات - الغازات الطبية والصناعية
اا وم   31ح  

 2014األول/تيسمد 
ISO 11117:2008 

+ Cor 1:2009 
التصرررميم  - الصررماماتوواقيررات يغطيررة محايررة الصررمامات  -يسررطوا ات الغرراز 
 والبناء واالختبارات

 ح  إشعار آخر

ISO 10297: 1999  صررررررمامات يسررررررطوا ات الغرررررراز القابلررررررة إلعرررررراتة املررررررلء  -يسررررررطوا ات الغرررررراز- 
 املواصفات واختبار النموذج

اا وم   31ح  
 2008األول/تيسمد 

ISO 10297: 2006  صمامات يسطوا ات الغاز القابلة إلعاتة امللء  -يسطوا ات الغاز- 
 املواصفات واختبار النموذج

اا وم   31ح  
 2020األول/تيسمد 

ISO 10297: 2014  ح  إشعار آخر املواصفات واختبار النوع  -صمامات األسطوا ات  -يسطوا ات الغاز 
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 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 13340: 2001  صمامات يسطوا ات لألسطوا ات غ  القابلة  -للنقل يسطوا ات الغاز القابلة

 املواصفات واختبار النموذج األويل -إلعاتة امللء 
 ح  إشعار آخر

األمم املتحردة، هنطبرق املعراي  التاليرة علرى  الي حتمل عالمةمنظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية  يف حالة 
 وسائل اإلغالق ومحايتاا:

 العنوان المرجع
تطبيقه في يمكن 

 الصناعة
ISO 16111:2008  وسررائل مررزي  الغرراز القابلررة للنقررل: اهليرردروبخت املمررتص يف هيدريررد معرردين قابررل

 لال عكاس
 ح  إشعار آخر

 الفحص واالختبار الدوريان 6-2-2-4
 هنطبررق املعررراي  التاليررة علرررى الفحرررص واالختبررار الررردوريخت لألسررطوا ات الررري حتمرررل عالمررة األمرررم املتحررردة 

 منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزية وفقا  لنظام األمم املتحدة: وعلى

 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 6406:2005  ح  إشعار آخر الفحص واالختبار الدوريام -يسطوا ات الغاز املصنوعة م  الفوالذ غ  امللحوم 

ISO 10460:2005  الفحررص  -الفرروالذ  -امللحومررة مرر  الكريرروم  يسررطوا ات الغرراز -يسرطوا ات الغرراز
 واالختبار الدوريام

مررر  هرررذا  1-12يسرررمح باصرررالح اللحامرررات املرررذاور يف البنرررد  ال مالحظهههة:
اعتمررات السررلطة احملليررة  2-12املعيررار. وهسررتلزم اإلصررالحات املبينررة يف البنررد 

 .6-2-2-6الي اعتمدت هيئة الفحص واالختبار الدوريخت وفقا  للفقرة 

  إشعار آخرح 

ISO 10461:2005/ 

A1:2006 

الفحرررررص  -يسرررررطوا ات الغررررراز املصرررررنوعة مررررر  سررررربائك األلومنيررررروم غررررر  امللحررررروم 
 واالختبار الدوريام

 ح  إشعار آخر

ISO 10462:2005  اا وم   31ح   الفحص والصيا ة الدوريام -يسطوا ات االستيلخت املذاب القابلة للنقل
 2018األول/تيسمد 

ISO 10462:2013  ح  إشعار آخر الفحص الدور  والصيا ة -يسطوا ات  قل األسيتيلخت  -يسطوا ات الغاز 

ISO 11513:2011  يسررررررررطوا ات الغرررررررراز الفوالذيررررررررة امللحومررررررررة القابلررررررررة إلعرررررررراتة  -يسررررررررطوا ات الغرررررررراز
واحملتويررة علررى مرروات خمصصررة لعبرروات الغرراز توم اجلررو  )باسررتثناء األسررتيلخت(  املررلء

 التصميم والبناء واالختبار واالستخدام والفحص الدور  -

 ح  إشعار آخر
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 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11623:2002  الفحررص واالختبررار الرردوريام ألسررطوا ات الغرراز  -يسررطوا ات الغرراز القابلررة للنقررل

 املرابة 
 ح  إشعار آخر

ISO 16111:2008  معررردين قابرررل وسرررائل مرررزي  الغررراز القابلرررة للنقرررل: اهليررردروبخت املمرررتص يف هيدريرررد
 لال عكاس

 ح  إشعار آخر

 نظام تقييم التوافق واعتماد صنع أوعية الضغط 6-2-2-5
 هعاريف 6-2-2-5-1

 :القسم هذاألغرا   
باعتمرات النمروذج التصرميمي لوعراء  ، ظامرا  العتمرات السرلطة املختصرة لصرا ع مرا يعري  ظام هقييم التوافرق 

 واعتمات  ظام اجلوتة لدى الصا ع، واعتمات هيئات الفحص؛ ،الضغط
 النحو احملدت يف معيار معخت ألوعية الضغط؛على يعي هصميم وعاء الضغط  النموذج التصميمي 
 بتقدمي يتلة موضوعية؛ يو الفحصوذلك ب املوضوعة،يعي هأايد استيفاء االشرتاطات  التحقق 

 اشرتاطات عامة 6-2-2-5-2
 ملختصةالسلطة ا 

 ظررام هقيرريم التوافررق بغيررة ضررمام هوافررق يوعيررة  برراقرار السررلطة املختصررة الرري هعتمررد وعرراء الضررغط هضررطلع 6-2-2-5-2-1
هكررررروم فياررررا السرررررلطة املختصررررة الررررري هعتمررررد وعررررراء الضررررغط هررررري  ال احلررررراالت الرررري ويف الضررررغط مرررررع اشرررررتاطات هرررررذا الالئحررررة.

 7-2-2-6المات بلد االعتمات وبلد التصنيع يف عالمرات وعراء الضرغط )ا ظرر  عالسلطة املختصة يف بلد التصنيع، هبختَّ   فساا
 (.8-2-2-6و

 ظررام هقيرريم التوافررق هررذا مررع  اهسرراقوهقرردم السررلطة املختصررة يف بلررد االعتمررات، عنررد الطلرر ، يتلررة هبررخت  
  ظ ا يف بلد االستخدام.

 بزئيا . يو اليا  هفويضا  التوافق  جيوز للسلطة املختصة يم هفوة  وظائفاا يف  ظام هقييم 6-2-2-5-2-2
آخر قائمة هليئات الفحص املعتمدة وعالمات هويتاا والصا عخت املعتمردي  هوافر هكفل السلطة املختصة  6-2-2-5-2-3

  وعالمات هويتام.
 هيئة الفحص 

 هعتمد السلطة املختصة هيئة الفحص الي هضطلع بفحص يوعية الضغط، على يم: 6-2-2-5-2-4
هيكررل هنظيمرري وقرراتروم ومرردربوم ويافرراء ومارررة ألتاء مااماررا التقنيررة هلررم لرردياا عرراملوم  يكرروم )ي(

 يتاء مرضيا ؛
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 واملعدات املناسبة والكافية؛ املرافقهلا إمكا ية الوصول إىل  وهتوفر )ب(
 بطريقة  زياة ومتحررة م  ي  هأث  قد مينعاا م  ذلك؛ وهعمل )ج(
 السرية التجارية لأل شطة التجارية والتسجيلية للصا ع وغ ا م  اهليئات؛ وهكفل )ت(
 حدوتا  واضحة بخت ماام هيئة الفحص الفعلية واملاام غ  املرهبطة بذلك؛ وهضع )ه(
  ظام بوتة موثق؛بتطبيق  وهقوم )و(
 ذا الالئحة؛ه ويف يتاء االختبارات والفحوص املبينة يف معيار وعاء الضغط ذ  الصلة وهكفل )ز(
  .6-5-2-2-6 ظام هقرير وهسجيل فعال ومناس  وفقا  للفقرة  وحتاف  على )ح(

شرااتة إصردار هقوم هيئة الفحص باعتمات النموذج التصرميمي، واختبرار وفحرص إ تراج يوعيرة الضرغط، و  6-2-2-5-2-5
 .(5-5-2-2-6و 4-5-2-2-6التحقق م  التوافق مع معيار يوعية الضغط ذ  الصلة )ا ظر 

 الصا ع
 على الصا ع يم: 6-2-2-5-2-6

 ؛3-5-2-2-6 ظام بوتة موثق وفقا  للفقرة  بتطبيقيقوم  )ي(
 ؛4-5-2-2-6ويتقدم بطل  اعتمات النموذج التصميمي وفقا  للفقرة  )ب(
وخيتررار هيئررة فحررص مرر  قائمررة هيئررات الفحررص املعتمرردة الرري حتررتف  لررا السررلطة املختصررة يف بلررد  )ج(

 االعتمات؛ 
  .6-5-2-2-6وفقا  للفقرة  بسجالتوحيتف   )ت(

 معمل االختبار 
 يلي: ما يتوفر يف معمل االختبار 6-2-2-5-2-7

 يكفي عدتا  وافاءة وماارة؛ مبا هيكل هنظيمي، هلم عاملوم )ي(
يرضررري هيئرررة  مبرررا ومعررردات مناسررربة واافيرررة ألتاء االختبرررارات الررري يتطلبارررا معيرررار الصرررناعة ومرافرررق )ب(

 الفحص.
  ظام اجلوتة لدى الصا ع 6-2-2-5-3
يتضم   ظام اجلوتة مجيع العناصر واالشرتاطات واألحكام الي اعتمدها الصا ع، ويكوم موثقا  بأسرلوب  6-2-2-5-3-1

 مناجي ومنظم، يف شكل سياسات وإبراءات وهوبياات خطية.
 يلي: ملا وهتضم  احملتويات بوب  خاص يوصافا  اافية 

 وبوته ؛ املنَتجمي ومسؤوليات العاملخت بشأم هصميم اهليكل التنظي )ي(
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 العنوان المرجع
يمكن تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 11623:2002  الفحررص واالختبررار الرردوريام ألسررطوا ات الغرراز  -يسررطوا ات الغرراز القابلررة للنقررل
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 ح  إشعار آخر
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آخر قائمة هليئات الفحص املعتمدة وعالمات هويتاا والصا عخت املعتمردي  هوافر هكفل السلطة املختصة  6-2-2-5-2-3

  وعالمات هويتام.
 هيئة الفحص 

 هعتمد السلطة املختصة هيئة الفحص الي هضطلع بفحص يوعية الضغط، على يم: 6-2-2-5-2-4
هيكررل هنظيمرري وقرراتروم ومرردربوم ويافرراء ومارررة ألتاء مااماررا التقنيررة هلررم لرردياا عرراملوم  يكرروم )ي(
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وخيتررار هيئررة فحررص مرر  قائمررة هيئررات الفحررص املعتمرردة الرري حتررتف  لررا السررلطة املختصررة يف بلررد  )ج(
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 مناجي ومنظم، يف شكل سياسات وإبراءات وهوبياات خطية.
 يلي: ملا وهتضم  احملتويات بوب  خاص يوصافا  اافية 

 وبوته ؛ املنَتجمي ومسؤوليات العاملخت بشأم هصميم اهليكل التنظي )ي(
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وهقنيات مراقبة التصميم والتحقق من ، والعمليات واإلبراءات الي ستستخدم عند هصميم يوعيرة  )ب(
 الضغط؛

والتوبيارررررات الررررري هسرررررتخدم يف صرررررناعة وعررررراء الضرررررغط املعررررري ومراقبرررررة بوتهررررر  وضرررررمام اجلررررروتة  )ج(
 وهوبياات هشغيل العملية؛

 سجالت اجلوتة، مثل هقارير الفحص وبيا ات االختبار وبيا ات املعايرة؛و  )ت(
 واستعراضررات اإلتارة لضررمام التشررغيل الفعررال لنظررام اجلرروتة املرتهبررة علررى املرابعررات وفقررا  للفقررررة )ه(

 ؛6-2-2-5-3-2
 ؛الزبوموالعملية الي هبخت ايفية استيفاء اشرتاطات  )و(
 رابعتاا؛وعملية مراقبة املستندات وم )ز(
اجلررررار   ووسررررائل مراقبررررة يوعيررررة الضررررغط غرررر  املسررررتوفية لالشرررررتاطات، والعناصررررر املشرررررتاة، واملرررروات )ح(

 ، واملوات الناائية؛جتايزها
 وبرامج هدري  العاملخت املعنيخت وإبراءات هأهيلام. )ط(

 مرابعة  ظام اجلوتة 6-2-2-5-3-2
 1-3-5-2-2-6إذا اررام مسررتوفيا  لالشرررتاطات الرروارتة يف  لنظررام اجلرروتة لتحديررد مررا يف البرردءجيرررى هقيرريم  

 يرضي السلطة املختصة. مبا
 خيطر الصا ع بنتائج املرابعة ويتضم  اإلخطار  تائج املرابعة وي  إبراءات هصحيحية مطلوبة. 
هقرارير  وهُبلَّرغتة وهطبيقر . جترى مرابعات تورية هرضي السلطة املختصة لضمام صيا ة الصا ع لنظام اجلو  

 لصا ع.إىل ااملرابعات الدورية 
 احملافظة على  ظام اجلوتة 6-2-2-5-3-3

اعتمد ح  يظل افؤا  وفعاال . وخيطر الصرا ع السرلطة املختصرة الري  اما  على  ظام اجلوتة الصا عحياف   
إذا اررام  ظررام اجلرروتة املعرردل سيسررتويف  مررا ملقرتحررة لتحديرردم التغيرر ات ا. وهقرريَّ إبراءهررا اعتمرردت  ظررام اجلرروتة بررأ  هغيرر ات يعتررزم

  .1-3-5-2-2-6اشرتاطات 
 عملية االعتمات 6-2-2-5-4

 االعتمات البدئي للنموذج التصميمي 
للنمررروذج التصرررميمي مررر  اعتمرررات  ظرررام اجلررروتة لررردى الصرررا ع واعتمرررات هصرررميم البررردئي يترررألف االعتمرررات  6-2-2-5-4-1

 2-4-5-2-2-6للنمرررروذج التصررررميمي لالشرررررتاطات الرررروارتة يف  البرررردئيخيضررررع طلرررر  االعتمرررات الضررررغط الررررذ  ينررررتج. و  وعررراء
  .9-4-5-2-2-6و 6-4-5-2-2-6 إىل
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إىل السرلطة  يتقدم الصا ع الراغ  يف إ تاج يوعية ضغط طبقا  ملعيار يوعية الضرغط وهلرذا الالئحرة بطلر  6-2-2-5-4-2
اعتمرات لنمروذج هصرميمي لوعراء ضرغط واحرد علرى األقرل طبقرا  لإلبرراءات املبينرة املختصة يف بلد االعتمات للحصول على شرااتة 

 ، وحيصل علياا وحيتف  لا. وهقدم هذا الشااتة إىل السلطة املختصة يف بلد االستخدام إذا طلبتاا.9-4-5-2-2-6يف 
 يقدم طل  بشأم ال مرفق هصنيع لألوعية ويتضم : 6-2-2-5-4-3

ملسجل، وباإلضافة إىل ذلك، إذا اام الطل  مقدما  م  وثل مفو ، اسم اسم الصا ع وعنوا   ا )ي(
 وعنوام هذا املمثل؛

 ع  العنوام السابق(؛ خمتلفا  وعنوام مرفق التصنيع )إذا اام  )ب(
 واسم ولق  الشخص )يو األشخاص( املسؤولخت ع   ظام اجلوتة؛ )ج(
 وعاء الضغط ومعيار وعاء الضغط ذ  الصلة؛هعيخت و  )ت(
 ؛يخرى وهفاصيل رف  ي  طل  واثل م  با   ي  سلطة خمتصة ()ه
 وهوية هيئة الفحص العتمات النموذج التصميمي؛ )و(
 ؛ 1-3-5-2-2-6ومستندات مرفق التصنيع على النحو احملدت مبقتضى الفقرة  )ز(
ررر  مررر  التحقرررق مررر   )ح( اسرررتيفاء واملسررتندات التقنيرررة الالزمرررة العتمرررات النمررروذج التصرررميمي، والررري متكِّ

يوعية الضغط الشرتاطات معيار هصميم يوعية الضغط املعي. وهغطي املستندات التقنيرة التصرميم 
 يلزم للتقييم: ما يلي على األقل بقدر ما ويسلوب الصناعة، وهتضم 

معيررررررار هصررررررميم وعرررررراء الضررررررغط، ورسررررررومات التصررررررميم والتصررررررنيع الرررررري هبررررررخت العناصررررررر  '1'
 والتجميعات الفرعية إم وبدت؛

 واألوصاف والتفس ات الالزمة لفام الرسومات واالستخدام املستادف ألوعية الضغط؛ '2'
 وقائمة باملعاي  الالزمة للتحديد الكامل لعملية التصنيع؛ '3'
 وحسابات التصميم ومواصفات املوات؛ '4'
 وهقررارير اختبرررار اعتمرررات النمررروذج التصرررميمي، الرري هصرررف  ترررائج الفحررروص واالختبرررارات  '5'

  .9-4-5-2-2-6لفقرة  لي يبري  وفقا  لا
 يقنع السلطة املختصة. مبا 2-3-5-2-2-6  وفقا  للفقرةبدئية جُترى مرابعة  6-2-2-5-4-4
 إذا رف  اعتمات الصا ع، هقدم السلطة املختصة للصا ع يسبابا  خطية مفصلة هلذا الرف . 6-2-2-5-4-5
 3-4-5-2-2-6قدمررة مبقتضررى امل، هقرردم للسررلطة املختصررة ي  هغيرر ات يف املعلومررات االعتمرراتبعررد  6-2-2-5-4-6

 .باالعتمات البدئياملتعلقة 
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وهقنيات مراقبة التصميم والتحقق من ، والعمليات واإلبراءات الي ستستخدم عند هصميم يوعيرة  )ب(
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 سجالت اجلوتة، مثل هقارير الفحص وبيا ات االختبار وبيا ات املعايرة؛و  )ت(
 واستعراضررات اإلتارة لضررمام التشررغيل الفعررال لنظررام اجلرروتة املرتهبررة علررى املرابعررات وفقررا  للفقررررة )ه(
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 ؛الزبوموالعملية الي هبخت ايفية استيفاء اشرتاطات  )و(
 رابعتاا؛وعملية مراقبة املستندات وم )ز(
اجلررررار   ووسررررائل مراقبررررة يوعيررررة الضررررغط غرررر  املسررررتوفية لالشرررررتاطات، والعناصررررر املشرررررتاة، واملرررروات )ح(

 ، واملوات الناائية؛جتايزها
 وبرامج هدري  العاملخت املعنيخت وإبراءات هأهيلام. )ط(

 مرابعة  ظام اجلوتة 6-2-2-5-3-2
 1-3-5-2-2-6إذا اررام مسررتوفيا  لالشرررتاطات الرروارتة يف  لنظررام اجلرروتة لتحديررد مررا يف البرردءجيرررى هقيرريم  

 يرضي السلطة املختصة. مبا
 خيطر الصا ع بنتائج املرابعة ويتضم  اإلخطار  تائج املرابعة وي  إبراءات هصحيحية مطلوبة. 
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 احملافظة على  ظام اجلوتة 6-2-2-5-3-3
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  .9-4-5-2-2-6و 6-4-5-2-2-6 إىل

257 

إىل السرلطة  يتقدم الصا ع الراغ  يف إ تاج يوعية ضغط طبقا  ملعيار يوعية الضرغط وهلرذا الالئحرة بطلر  6-2-2-5-4-2
اعتمرات لنمروذج هصرميمي لوعراء ضرغط واحرد علرى األقرل طبقرا  لإلبرراءات املبينرة املختصة يف بلد االعتمات للحصول على شرااتة 

 ، وحيصل علياا وحيتف  لا. وهقدم هذا الشااتة إىل السلطة املختصة يف بلد االستخدام إذا طلبتاا.9-4-5-2-2-6يف 
 يقدم طل  بشأم ال مرفق هصنيع لألوعية ويتضم : 6-2-2-5-4-3

ملسجل، وباإلضافة إىل ذلك، إذا اام الطل  مقدما  م  وثل مفو ، اسم اسم الصا ع وعنوا   ا )ي(
 وعنوام هذا املمثل؛
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معيررررررار هصررررررميم وعرررررراء الضررررررغط، ورسررررررومات التصررررررميم والتصررررررنيع الرررررري هبررررررخت العناصررررررر  '1'
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 اعتماتات النماذج التصميمية الالحقة 
 8-4-5-2-2-6طلرررررررررر  اعتمررررررررررات منرررررررررروذج هصررررررررررميمي الحررررررررررق االشرررررررررررتاطات الرررررررررروارتة يف  يشرررررررررمل 6-2-2-5-4-7
هرذا احلالرة سريكوم  ظرام اجلروتة  ويف .بردئياعتمات منوذج هصميمي على  شريطة يم يكوم الصا ع حائزا   9-4-5-2-2-6و

 ، وينطبق على التصميم اجلديد.البدئيقد يقر يثناء اعتمات النموذج التصميمي  3-5-2-2-6لدى الصا ع مبقتضى 
 يلي: ما يشمل الطل  6-2-2-5-4-8

م  وثرل مفرو ، اسرم وعنروام  اسم وعنوام الصا ع، وباإلضافة إىل ذلك، إذا اام الطل  مقدما   )ي(
 هذا املمثل؛

 ؛يخرى وهفاصيل ي  رف  لطل  واثل م  ي  سلطة خمتصة )ب(
 ؛البدئيوتليل على منح اعتمات للنموذج التصميمي  )ج(
 )ح(.3-4-5-2-2-6هي مبينة يف  اما  واملستندات التقنية )ت(

 إبراءات اعتمات النموذج التصميمي 
 يلي: مبا صالفح هيئةهقوم  6-2-2-5-4-9

 تراسة املستندات التقنية للتحقق م  يم: )ي(
 ملعيار؛املتعلقة باالتصميم يتفق مع األحكام ذات الصلة  '1'
 قد صنع  وفق املستندات التقنية وهعتد وثلة للتصميم؛ البدئيإ تاج النموذج  تفعةو  '2'

 ؛5-5-2-2-6وحتقق م  يم فحوص اإل تاج قد يبري  وفقا  للفقرة  )ب(
  ، وهشررف علرى اختبرارات يوعيرة الضرغط هرذاالبردئيومتار يوعية ضغط م  تفعة إ تراج النمروذج  )ج(

 هو مطلوب العتمات النموذج التصميمي؛ اما
 هكوم قد يتت الفحوص واالختبارات املبينة يف معيار يوعية الضغط للتحقق م  يم: يو وهؤت  )ت(

 قد طبةق ومت استيفاؤا؛ املعيار '1'
 الي اهبعاا الصا ع هستويف اشرتاطات املعيار؛  اءاتواإلبر  '2'

 فحوص اعتمات النموذج بكفاءة وبشكل صحيح. خمتلف إبراءوهكفل  )ه(
 بنترررررائج مرضرررررية، واسرررررتيفاء ارررررل االشررررررتاطات املنطبقرررررة الررررروارتة  البررررردئيوبعرررررد إبرررررراء اختبرررررار النمررررروذج  

م الصررا ع وعنوا رر ، و تررائج الفحررص وقراراهتررا بشررأ  ، شررااتة اعتمررات للنمرروذج التصررميمي هتضررم  اسرر هصرردر 4-5-2-2-6يف 
 والبيا ات الالزمة لتحديد النموذج التصميمي.

خطيرررا وبصرررورة مفصَّرررلة وإذا رفررر  إصررردار اعتمرررات النمررروذج التصرررميمي هقررردم السرررلطة املختصرررة للصرررا ع  
 هذا الرف .يسباب 
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 التعديالت يف النماذج التصميمية املعتمدة  6-2-2-5-4-10
 يلي: وا الصا ع بأ يقوم  

، إذا  إبال  السلطة املختصة الي يصدرت االعتمات بأ  هعديالت يف النمروذج التصرميمي املعتمرد )ي(
 على النحو احملدت يف معيار يوعية الضغط؛ هشكةل هصميما  بديدا ، ال اا  

بديردا  هرذا التعرديالت هشركل هصرميما   ، إذا اا ر للنمروذج التصرميمي الحرقيو طلر  اعتمرات  )ب(
وفقررا  ملعيررار يوعيررة الضررغط ذ  الصررلة. ويُعطررى هررذا االعتمررات اإلضررايف يف شرركل هعررديل لشررااتة 

 اعتمات النموذج التصميمي األصلي. 
هرسرررل السرررلطة املختصرررة إىل ي  سرررلطة خمتصرررة يخررررى، عنرررد الطلررر ، املعلومرررات املتعلقرررة باملوافقرررة علرررى  6-2-2-5-4-11

 االعتمات وسحباا.النموذج التصميمي، وهعديالت 
 فحص اإل تاج وإصدار الشااتات  6-2-2-5-5

 اشرتاطات عامة 
هيئرة  متلرفمر  هفوضر ، فحرص ارل وعراء ضرغط وإصردار شرااتة بشرأ  . وقرد  يو جتر  هيئرة الفحرص، 

 التصميمي.الفحص الي خيتارها الصا ع للفحص واالختبار يثناء اإل تاج ع  هيئة الفحص املستخدمة الختبار اعتمات النموذج 
يرضي هيئة الفحرص يم لردى الصرا ع مفتشرخت مردربخت ويافراء، مسرتقلخت عر  عمليرات  مبا وحيثما يثب  

 هذا احلالة حيتف  الصا ع بسجالت هدري  املفتشخت. ويف التصنيع، ميك  يم يقوم هؤالء املفتشوم بالفحص،
بارات الري يبرير  علرى يوعيرة وهتحقق هيئة الفحص م  يم عمليات الفحص الي جيرياا الصا ع واالخت 

فراذا ريت يم هنرا  عردم هوافرق يف هرذا الفحرص واالختبرار ميكر  سرح   .الضغط هتفق متامرا  مرع معراي  واشررتاطات هرذا الالئحرة
 اإلذم بابراء مفتشي الصا ع للفحص.

مرد. ويعترد مرع النمروذج التصرميمي املعت بتطابق املنرَتجهيئة الفحص، إعال ا   موافقةويصدر الصا ع، بعد  
وعراء الضرغط إعال را  برأم وعراء الضرغط ميتثرل ملعراي  يوعيرة الضرغط املنطبقرة واشررتاطات التوافرق ع شرااتة عالمرات التقردم بطلر  

شررااتة والعالمررة املسرجلة هليئررة الفحررص علرى اررل وعرراء بتثبيرر  عالمرات ال برخت  ظررام التقيرريم وهرذا الالئحررة. وهقرروم اهليئرة املختصررة
 .القيام لذا املامة الصا ع وِّلم يو ضغط مقبول،

 وهصدر شااتة االمتثال، موقعة م  هيئة الفحص والصا ع، قبل ملء يوعية الضغط. 
 السجالت 6-2-2-5-6

 هقررل  ال حيررتف  الصررا ع وهيئررة الفحررص بسررجالت اعتمررات النمرروذج التصررميمي وشررااتات االسررتيفاء ملرردة 
 سنة. 20ع  

 ر الدوريه يْن ألوعية الضغط نظام اعتماد الفحص واالختبا 6-2-2-6
 التعريف 6-2-2-6-1
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 اعتماتات النماذج التصميمية الالحقة 
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فراذا ريت يم هنرا  عردم هوافرق يف هرذا الفحرص واالختبرار ميكر  سرح   .الضغط هتفق متامرا  مرع معراي  واشررتاطات هرذا الالئحرة
 اإلذم بابراء مفتشي الصا ع للفحص.

مرد. ويعترد مرع النمروذج التصرميمي املعت بتطابق املنرَتجهيئة الفحص، إعال ا   موافقةويصدر الصا ع، بعد  
وعراء الضرغط إعال را  برأم وعراء الضرغط ميتثرل ملعراي  يوعيرة الضرغط املنطبقرة واشررتاطات التوافرق ع شرااتة عالمرات التقردم بطلر  

شررااتة والعالمررة املسرجلة هليئررة الفحررص علرى اررل وعرراء بتثبيرر  عالمرات ال برخت  ظررام التقيرريم وهرذا الالئحررة. وهقرروم اهليئرة املختصررة
 .القيام لذا املامة الصا ع وِّلم يو ضغط مقبول،

 وهصدر شااتة االمتثال، موقعة م  هيئة الفحص والصا ع، قبل ملء يوعية الضغط. 
 السجالت 6-2-2-5-6

 هقررل  ال حيررتف  الصررا ع وهيئررة الفحررص بسررجالت اعتمررات النمرروذج التصررميمي وشررااتات االسررتيفاء ملرردة 
 سنة. 20ع  

 ر الدوريه يْن ألوعية الضغط نظام اعتماد الفحص واالختبا 6-2-2-6
 التعريف 6-2-2-6-1

- 259 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



260 

 :القسمألغرا  هذا  
هقوم بتنفيذ الفحص واالختبار الدوريخت ألوعيرة  يعي  ظاما  العتمات السلطة املختصة هيئة    ظام االعتمات 

 اجلوتة التابع للايئة.يف ذلك اعتمات  ظام  مبا الضغط )يشار إلياا فيما بعد بعبارة "هيئة الفحص واالختبار الدوريخت"(
 اشرتاطات عامة  6-2-2-6-2

 السلطة املختصة  
السرررلطة املختصرررة  ظرررام اعتمرررات مررر  يبرررل ضرررمام يم يتوافرررق الفحرررص واالختبرررار الررردوريخت ألوعيرررة  هضرررع 6-2-2-6-2-1

نفيررذ يعمررال الفحررص لت هكرروم فياررا السررلطة املختصررة الرري هعتمررد هيئررة   ال احلرراالت الرري ويف الضررغط مررع اشرررتاطات هررذا الالئحررة.
واالختبررار الرردوريخت ألوعيررة الضررغط هرري  فسرراا السررلطة املختصررة للبلررد الررذ  يعتمررد صررناعة يوعيررة الضررغط، هبررختَّ عالمررات بلررد 

 (.7-2-2-6االعتمات للفحص واالختبار الدوريخت يف عالمات وعاء الضغط )ا ظر 
، عنررد الطلرر ، يتلررة هثبرر  هوافررق  ظررام وهقرردةم السررلطة املختصررة لبلررد اعتمررات الفحررص واالختبررار الرردوريخت 

 يف ذلك سجالت الفحص واالختبار الدوريخت. مبا االعتمات هذا مع  ظ ا يف بلد االستخدام
بناء  1-4-6-2-2-6وجيوز للسلطة املختصة لبلد االعتمات يم هلغي شااتة االعتمات املشار إلياا يف  

 على يتلة هثب  عدم االمتثال لنظام االعتمات.
 بزئيا . يو جيوز للسلطة املختصة يم هفوة  مااماا يف  ظام االعتمات هذا اليا   6-2-2-6-2-2
 هكفل السلطة املختصة هوافر آخر قائمة هليئات الفحص واالختبار الدوريخت املعتمدة وعالمات هويتاا. 6-2-2-6-2-3

 هيئة الفحص واالختبار الدوريخت 
 الفحص واالختبار الدوريخت، شريطة يم:هعتمد السلطة املختصة هيئة  6-2-2-6-2-4

هيكل هنظيمي، قاتروم ومردربوم ويافراء وماررة ألتاء ماامارا هلم عاملوم  هذا اهليئة يكوم لد  )ي(
 التقنية يتاء مرضيا ؛

 واملعدات املناسبة والكافية؛ املرافق وهتوفر هلا إمكا ية الوصول إىل  )ب(
 وهعمل بطريقة  زياة ومتحررة م  ي  هأث  قد مينعاا م  القيام بذلك؛  )ج(
 وهكفل السرية التجارية؛ )ت(
وهضررع حرردوتا  واضررحة بررخت ماررام هيئررة الفحررص واالختبررار الرردوريخت الفعليررة واملاررام غرر  املرهبطررة  )ه(

 بذلك؛ 
 ؛3-6-2-2-6ورت يف  ملا وهقوم بتشغيل  ظام بوتة موثَّق وفقا   )و(
 ؛ 4-6-2-2-6وهتقدم بطل  اعتمات مبقتضى  )ز(

 ؛ 5-6-2-2-6وهكفل يتاء الفحوص واالختبارات الدورية مبقتضى  )ح(
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  .6-6-2-2-6 ظام هقرير وهسجيل فعال ومناس  وفقا  للفقرة  حتاف  علىو  )ط(
  ظام اجلوتة ومرابعة هيئة الفحص واالختبار الدوريخت 6-2-2-6-3
  ظام اجلوتة  6-2-2-6-3-1

يتضرررم   ظرررام اجلررروتة مجيرررع العناصرررر واالشررررتاطات واألحكرررام الررري اعتمررردهتا هيئرررة الفحرررص واالختبرررار  
 الدوريخت. ويكوم موثَّقا  بأسلوب مناجي ومنظَّم يف شكل سياسات وإبراءات وهوبياات خطية. 

 يلي:  ما يشتمل  ظام اجلوتة على 
 وصف للايكل التنظيمي واملسؤوليات؛ )ي(

ذات الصررررلة بررررالفحص واالختبررررار الرررردوريخت ومبراقبررررة اجلرررروتة وضررررمام اجلرررروتة وهنفيررررذ والتعليمررررات  )ب(
 العمليات؛

 وسجالت اجلوتة، مثل هقارير الفحص وبيا ات االختبار وشااتات املعايرة وبيا اهتا؛  )ج(
 لضررررمام التشررررغيل الفعررررال لنظررررام اجلرررروتة املرتهبررررة علررررى املرابعررررات  استعراضررررات الترررردقيق اإلتاريررررةو  )ت(

 ؛ 2-3-6-2-2-6قتضى مب
 وعملية مراقبة املستندات ومرابعتاا؛ )ه(
 ووسائل مراقبة يوعية الضغط غ  املستوفية لالشرتاطات؛  )و(
 وبرامج هدري  العاملخت املعنيخت وإبراءات هأهيلام.  )ز(

 املرابعة 6-2-2-6-3-2
إذا اا رر  هسررتويف  مررا ملعرفررة ،امرابعررة لعمررل هيئررة الفحررص واالختبررار الرردوريخت و ظررام اجلرروتة لرردياجُترررى  

 اشرتاطات هذا الالئحة على  و يرضي السلطة املختصة.
لررزم املرابعررة اجررزء ه(. وقررد 3-4-6-2-2-6)ا ظررر  البرردئيجُتررى املرابعررة اجررزء مرر  عمليررة االعتمررات  

 (. 6-4-6-2-2-6م  عملية هعديل اعتمات معخت )ا ظر 
هيئرة الفحرص واالختبرار الردوريخت  وفراءلضرمام اسرتمرار  ،جترى مرابعرات توريرة هرضري السرلطة املختصرة 

 هذا الالئحة. اشرتاطات ب
ُمطَررررر هيئررررة الفحررررص واالختبررررار الرررردوريخت بنتررررائج ي  مرابعررررة. ويتضررررمَّ  اإلخطررررار  تررررائج املرابعررررة وي   

 إبراءات هصحيحية مطلوبة.
 احملافظة على  ظام اجلوتة  6-2-2-6-3-3

حرر  يظررلة افررؤا   بالشرركل الررذ  اعُتمررد فيرر   ظررام اجلرروتة الرردوريخت علررىحترراف  هيئررة الفحررص واالختبررار  
 وفعةاال .
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 :القسمألغرا  هذا  
هقوم بتنفيذ الفحص واالختبار الدوريخت ألوعيرة  يعي  ظاما  العتمات السلطة املختصة هيئة    ظام االعتمات 

 اجلوتة التابع للايئة.يف ذلك اعتمات  ظام  مبا الضغط )يشار إلياا فيما بعد بعبارة "هيئة الفحص واالختبار الدوريخت"(
 اشرتاطات عامة  6-2-2-6-2

 السلطة املختصة  
السرررلطة املختصرررة  ظرررام اعتمرررات مررر  يبرررل ضرررمام يم يتوافرررق الفحرررص واالختبرررار الررردوريخت ألوعيرررة  هضرررع 6-2-2-6-2-1

نفيررذ يعمررال الفحررص لت هكرروم فياررا السررلطة املختصررة الرري هعتمررد هيئررة   ال احلرراالت الرري ويف الضررغط مررع اشرررتاطات هررذا الالئحررة.
واالختبررار الرردوريخت ألوعيررة الضررغط هرري  فسرراا السررلطة املختصررة للبلررد الررذ  يعتمررد صررناعة يوعيررة الضررغط، هبررختَّ عالمررات بلررد 

 (.7-2-2-6االعتمات للفحص واالختبار الدوريخت يف عالمات وعاء الضغط )ا ظر 
، عنررد الطلرر ، يتلررة هثبرر  هوافررق  ظررام وهقرردةم السررلطة املختصررة لبلررد اعتمررات الفحررص واالختبررار الرردوريخت 

 يف ذلك سجالت الفحص واالختبار الدوريخت. مبا االعتمات هذا مع  ظ ا يف بلد االستخدام
بناء  1-4-6-2-2-6وجيوز للسلطة املختصة لبلد االعتمات يم هلغي شااتة االعتمات املشار إلياا يف  

 على يتلة هثب  عدم االمتثال لنظام االعتمات.
 بزئيا . يو جيوز للسلطة املختصة يم هفوة  مااماا يف  ظام االعتمات هذا اليا   6-2-2-6-2-2
 هكفل السلطة املختصة هوافر آخر قائمة هليئات الفحص واالختبار الدوريخت املعتمدة وعالمات هويتاا. 6-2-2-6-2-3

 هيئة الفحص واالختبار الدوريخت 
 الفحص واالختبار الدوريخت، شريطة يم:هعتمد السلطة املختصة هيئة  6-2-2-6-2-4

هيكل هنظيمي، قاتروم ومردربوم ويافراء وماررة ألتاء ماامارا هلم عاملوم  هذا اهليئة يكوم لد  )ي(
 التقنية يتاء مرضيا ؛

 واملعدات املناسبة والكافية؛ املرافق وهتوفر هلا إمكا ية الوصول إىل  )ب(
 وهعمل بطريقة  زياة ومتحررة م  ي  هأث  قد مينعاا م  القيام بذلك؛  )ج(
 وهكفل السرية التجارية؛ )ت(
وهضررع حرردوتا  واضررحة بررخت ماررام هيئررة الفحررص واالختبررار الرردوريخت الفعليررة واملاررام غرر  املرهبطررة  )ه(

 بذلك؛ 
 ؛3-6-2-2-6ورت يف  ملا وهقوم بتشغيل  ظام بوتة موثَّق وفقا   )و(
 ؛ 4-6-2-2-6وهتقدم بطل  اعتمات مبقتضى  )ز(

 ؛ 5-6-2-2-6وهكفل يتاء الفحوص واالختبارات الدورية مبقتضى  )ح(
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  .6-6-2-2-6 ظام هقرير وهسجيل فعال ومناس  وفقا  للفقرة  حتاف  علىو  )ط(
  ظام اجلوتة ومرابعة هيئة الفحص واالختبار الدوريخت 6-2-2-6-3
  ظام اجلوتة  6-2-2-6-3-1

يتضرررم   ظرررام اجلررروتة مجيرررع العناصرررر واالشررررتاطات واألحكرررام الررري اعتمررردهتا هيئرررة الفحرررص واالختبرررار  
 الدوريخت. ويكوم موثَّقا  بأسلوب مناجي ومنظَّم يف شكل سياسات وإبراءات وهوبياات خطية. 

 يلي:  ما يشتمل  ظام اجلوتة على 
 وصف للايكل التنظيمي واملسؤوليات؛ )ي(

ذات الصررررلة بررررالفحص واالختبررررار الرررردوريخت ومبراقبررررة اجلرررروتة وضررررمام اجلرررروتة وهنفيررررذ والتعليمررررات  )ب(
 العمليات؛

 وسجالت اجلوتة، مثل هقارير الفحص وبيا ات االختبار وشااتات املعايرة وبيا اهتا؛  )ج(
 لضررررمام التشررررغيل الفعررررال لنظررررام اجلرررروتة املرتهبررررة علررررى املرابعررررات  استعراضررررات الترررردقيق اإلتاريررررةو  )ت(

 ؛ 2-3-6-2-2-6قتضى مب
 وعملية مراقبة املستندات ومرابعتاا؛ )ه(
 ووسائل مراقبة يوعية الضغط غ  املستوفية لالشرتاطات؛  )و(
 وبرامج هدري  العاملخت املعنيخت وإبراءات هأهيلام.  )ز(

 املرابعة 6-2-2-6-3-2
إذا اا رر  هسررتويف  مررا ملعرفررة ،امرابعررة لعمررل هيئررة الفحررص واالختبررار الرردوريخت و ظررام اجلرروتة لرردياجُترررى  

 اشرتاطات هذا الالئحة على  و يرضي السلطة املختصة.
لررزم املرابعررة اجررزء ه(. وقررد 3-4-6-2-2-6)ا ظررر  البرردئيجُتررى املرابعررة اجررزء مرر  عمليررة االعتمررات  

 (. 6-4-6-2-2-6م  عملية هعديل اعتمات معخت )ا ظر 
هيئرة الفحرص واالختبرار الردوريخت  وفراءلضرمام اسرتمرار  ،جترى مرابعرات توريرة هرضري السرلطة املختصرة 

 هذا الالئحة. اشرتاطات ب
ُمطَررررر هيئررررة الفحررررص واالختبررررار الرررردوريخت بنتررررائج ي  مرابعررررة. ويتضررررمَّ  اإلخطررررار  تررررائج املرابعررررة وي   

 إبراءات هصحيحية مطلوبة.
 احملافظة على  ظام اجلوتة  6-2-2-6-3-3

حرر  يظررلة افررؤا   بالشرركل الررذ  اعُتمررد فيرر   ظررام اجلرروتة الرردوريخت علررىحترراف  هيئررة الفحررص واالختبررار  
 وفعةاال .
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وُمط ر هيئة الفحص واالختبار الدوريخت السرلطة املختصرة الري اعتمردت  ظرام اجلروتة برأ  هغير ات هعترزم  
  .6-4-6-2-2-6القيام لا وفقا  لطريقة هعديل االعتمات الوارتة يف 

 طريقة اعتمات هيئات الفحص واالختبار الدوريخت  6-2-2-6-4
 االعتمات البدئي 

هتقدَّم اهليئة الراغبة يف إبراء الفحص واالختبار الدوريخت ألوعية الضغط طبقا  ملعاي  يوعية الضرغط وهلرذا  6-2-2-6-4-1
 لا.وحتتف   ،بطل  إىل السلطة املختصة للحصول على شااتة اعتمات ،الالئحة

 املوافقة املكتوبة إىل السلطة املختصة يف بلد االستخدام إذا طلبتاا.هقدم هذا  
 يقدم طل  بشأم ال هيئة فحص واختبار توريخت، حيتو  على: 6-2-2-6-4-2

اسم هيئرة الفحرص واالختبرار الردوريخت وعنواهنرا، وإذا ارام الطلر  مقردَّما  مر  وثةرل مفروَّ ، اسرم  )ي(
 وعنوام هذا املمثل؛ 

 ل مرفق يؤت  عملية الفحص واالختبار الدوريخت؛ عنوام او  )ب(
 واسم وصفة الشخص )يو األشخاص( املسؤولخت ع   ظام اجلوتة؛  )ج(
وهعيخت يوعية الضغط، وطرائق الفحص واالختبار الدوريخت، ومعاي  وعراء الضرغط املعري املسرتوفية  )ت(

 لنظام اجلوتة؛ 
 النحررررو احملرررردت مبقتضررررى الفقرررررة علررررى جلرررروتة ملعرررردات و ظررررام اااررررل مرفررررق و خبصرررروص  ومسررررتندات  )ه(

 ؛ 6-2-2-6-3-1
 سجالت التأهيل والتدري  للعاملخت يف الفحص واالختبار الدوريخت؛ و  )و(
 هفاصيل ي  رف  العتمات طل  واثل م  با   ي  سلطة خمتصة يخرى. و  )ز(

 على السلطة املختصة يم:  6-2-2-6-4-3
بررراءات مسررتوفية الشرررتاطات معرراي  وعرراء الضررغط املعرري هفحررص املسررتندات للتحقةررق مرر  يم اإل )ي(

 وهلذا الالئحة؛ 
للتحقرق مر  يم الفحروص واالختبرارات هنفَّرذ  2-3-2-2-6هو وارت يف  ملا وجتر  مرابعة وفقا   )ب(

 هقتضي  معاي  وعاء الضغط املعي وهذا الالئحة، وعلى  و يرضي السلطة املختصة.  ملا طبقا  

االشررررتاطات  قرررد اسرررتوفي  هصرردر شرررااتة االعتمرررات بعرررد يم جترررر  املرابعرررة وهررأيت بنترررائج مقنعرررة وهكررروم 6-2-2-6-4-4
. وهشمل هذا الشااتة اسرم هيئرة الفحرص واالختبرار الردوريخت والعالمرة املسرجَّلة وعنروام  4-6-2-2-6الفقرة املبيةنة يف املنطبقة 

مثررل هعيررخت يوعيررة الضررغط، وطريقررة هنفيررذ الفحررص واالختبررار الرردوريخت، ة )ي شررطتاا املعتمررد لتعررر فاررل مرفررق، والبيا ررات الضرررورية 
 ومعاي  وعاء الضغط(.
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 بيا ررا  خطيررا  هفصرريليا  عرر  السررلطة املختصررة هلررا هيئررة الفحررص واالختبررار الرردوريخت، هقرردمرُف رر  اعتمررات إذا  6-2-2-6-4-5
 يسباب هذا الرف . 

 لدوريخت التعديالت يف اعتمات هيئة الفحص واالختبار ا 
بعرد االعتمرات، ُمطررر هيئرة الفحرص واالختبررار الردوريخت السررلطة املختصرة الري يصرردره  برأ  هعررديالت يف  6-2-2-6-4-6

 .البدئياملتعلقة باالعتمات  2-4-6-2-2-6املعلومات مقدَّمة مبقتضى 
لة وهرذا الالئحرة. الصر ذاتإذا اا   هستويف اشرتاطات معاي  وعاء الضرغط  ما ملعرفةوهقيَّم التعديالت  
هرفضراا خطيرا . وُهصردر  يو . وهقبل السلطة املختصة هذا التعديالت2-3-6-2-2-6هو وارت يف  ملا وقد هتطل  مرابعة وفقا  

 شااتة اعتمات معدَّلة عند االقتضاء.
تات هرسرررل السرررلطة املختصرررة إىل ي  سرررلطة خمتصرررة يخررررى، عنرررد الطلررر ، املعلومرررات املتعلقرررة باالعتمرررا 6-2-2-6-4-7

 ، والتعديالت يف االعتماتات، والتعديالت املسحوبة.البدئية
  الفحص واالختبار الدوريام وإصدار الشااتات 6-2-2-6-5

وعاء الضغط إعال ا  بأم وعاء الضرغط يسرتويف ليعتد التقدةم بطل  عالمات للفحص واالختبار الدوريخت  
وهقررروم هيئرررة الفحرررص واالختبرررار الررردوريخت بتثبيررر  عالمرررات الفحرررص  معررراي  يوعيرررة الضرررغط املنطبقرررة واشررررتاطات هرررذا الالئحرررة.

 (. 7-7-2-2-6يف ذلك عالمتاا املسجَّلة، على الِّ وعاء ضغط معتمد )ا ظر  مبا واالختبار الدوريخت،
قبل ملء وعاء الضغط، هصدر هيئة الفحص واالختبار الدوريخت شااتة هفيد يم وعاء الضغط قد ابتراز  

 الدوريخت.الفحص واالختبار 
 السجالت 6-2-2-6-6

حتتف  هيئة الفحص واالختبار الدوريخت بسجالت الفحوص واالختبارات الدورية املتعلقة بأوعية الضرغط  
 سنة. 15هقل ع   ال يف ذلك مكام مرفق االختبار، ملدة مبا فشل  فياا( يم )سواء ابتازت هذا الفحوص

يسرح   مرا مل الفحرص واالختبرار الردوريخت الترايل حيتف  مالك يوعية الضغط بسجل مطابق حر  موعرد 
 وعاء الضغط م  اخلدمة بصورة تائمة. 

 وضع العالمات على أوعية الضغط القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة 6-2-2-7
األمرم املتحرردة يف هررت اشررتاطات وضرع العالمرات علررى منظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرة الرري حتمرل عالمرة  مالحظة:

 . 10-2-2-6، وهرت اشرتاطات وضع العالمات على حزم األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة يف الفقرة 9-2-2-6الفقرة 
هوضع على يوعية الضغط القابلة إلعاتة امللء والي حتمل عالمة األمرم املتحردة عالمرات بصرورة واضرحة  6-2-2-7-1

 هرررنقش يو تم مررثال  ُمررراررأم عالمرررات التشررغيل والتصرررنيع. وهثبرر  هررذا العالمرررات بصررورة تائمرررة ) ذلكواررورة بشرررااتة وارر ومقررروءة
علرى علرى برزء مثبر  بصرورة تائمرة  يو عنقر  يو قمتر  يو حتفر( على وعاء الضغط. وهوضع العالمات على اتف وعاء الضرغط يو

الغرالف اخلراربي لوعراء هديرد مغلرق(. ويبلرغ احلرد األتىن لوحرة مقاومرة للت ارل ملحومرة علرى  يو وعاء الضغط )مثرل طروق ملحروم
مرم ألوعيرة  2.5ياثرر و يو مرم 140مرم ألوعيرة الضرغط الري يبلرغ قطرهرا  5حلجم العالمات، باستثناء رمز هعبئة األمرم املتحردة، 
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وُمط ر هيئة الفحص واالختبار الدوريخت السرلطة املختصرة الري اعتمردت  ظرام اجلروتة برأ  هغير ات هعترزم  
  .6-4-6-2-2-6القيام لا وفقا  لطريقة هعديل االعتمات الوارتة يف 

 طريقة اعتمات هيئات الفحص واالختبار الدوريخت  6-2-2-6-4
 االعتمات البدئي 

هتقدَّم اهليئة الراغبة يف إبراء الفحص واالختبار الدوريخت ألوعية الضغط طبقا  ملعاي  يوعية الضرغط وهلرذا  6-2-2-6-4-1
 لا.وحتتف   ،بطل  إىل السلطة املختصة للحصول على شااتة اعتمات ،الالئحة

 املوافقة املكتوبة إىل السلطة املختصة يف بلد االستخدام إذا طلبتاا.هقدم هذا  
 يقدم طل  بشأم ال هيئة فحص واختبار توريخت، حيتو  على: 6-2-2-6-4-2

اسم هيئرة الفحرص واالختبرار الردوريخت وعنواهنرا، وإذا ارام الطلر  مقردَّما  مر  وثةرل مفروَّ ، اسرم  )ي(
 وعنوام هذا املمثل؛ 

 ل مرفق يؤت  عملية الفحص واالختبار الدوريخت؛ عنوام او  )ب(
 واسم وصفة الشخص )يو األشخاص( املسؤولخت ع   ظام اجلوتة؛  )ج(
وهعيخت يوعية الضغط، وطرائق الفحص واالختبار الدوريخت، ومعاي  وعراء الضرغط املعري املسرتوفية  )ت(

 لنظام اجلوتة؛ 
 النحررررو احملرررردت مبقتضررررى الفقرررررة علررررى جلرررروتة ملعرررردات و ظررررام اااررررل مرفررررق و خبصرررروص  ومسررررتندات  )ه(

 ؛ 6-2-2-6-3-1
 سجالت التأهيل والتدري  للعاملخت يف الفحص واالختبار الدوريخت؛ و  )و(
 هفاصيل ي  رف  العتمات طل  واثل م  با   ي  سلطة خمتصة يخرى. و  )ز(

 على السلطة املختصة يم:  6-2-2-6-4-3
بررراءات مسررتوفية الشرررتاطات معرراي  وعرراء الضررغط املعرري هفحررص املسررتندات للتحقةررق مرر  يم اإل )ي(

 وهلذا الالئحة؛ 
للتحقرق مر  يم الفحروص واالختبرارات هنفَّرذ  2-3-2-2-6هو وارت يف  ملا وجتر  مرابعة وفقا   )ب(

 هقتضي  معاي  وعاء الضغط املعي وهذا الالئحة، وعلى  و يرضي السلطة املختصة.  ملا طبقا  

االشررررتاطات  قرررد اسرررتوفي  هصرردر شرررااتة االعتمرررات بعرررد يم جترررر  املرابعرررة وهررأيت بنترررائج مقنعرررة وهكررروم 6-2-2-6-4-4
. وهشمل هذا الشااتة اسرم هيئرة الفحرص واالختبرار الردوريخت والعالمرة املسرجَّلة وعنروام  4-6-2-2-6الفقرة املبيةنة يف املنطبقة 

مثررل هعيررخت يوعيررة الضررغط، وطريقررة هنفيررذ الفحررص واالختبررار الرردوريخت، ة )ي شررطتاا املعتمررد لتعررر فاررل مرفررق، والبيا ررات الضرررورية 
 ومعاي  وعاء الضغط(.
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 بيا ررا  خطيررا  هفصرريليا  عرر  السررلطة املختصررة هلررا هيئررة الفحررص واالختبررار الرردوريخت، هقرردمرُف رر  اعتمررات إذا  6-2-2-6-4-5
 يسباب هذا الرف . 

 لدوريخت التعديالت يف اعتمات هيئة الفحص واالختبار ا 
بعرد االعتمرات، ُمطررر هيئرة الفحرص واالختبررار الردوريخت السررلطة املختصرة الري يصرردره  برأ  هعررديالت يف  6-2-2-6-4-6

 .البدئياملتعلقة باالعتمات  2-4-6-2-2-6املعلومات مقدَّمة مبقتضى 
لة وهرذا الالئحرة. الصر ذاتإذا اا   هستويف اشرتاطات معاي  وعاء الضرغط  ما ملعرفةوهقيَّم التعديالت  
هرفضراا خطيرا . وُهصردر  يو . وهقبل السلطة املختصة هذا التعديالت2-3-6-2-2-6هو وارت يف  ملا وقد هتطل  مرابعة وفقا  

 شااتة اعتمات معدَّلة عند االقتضاء.
تات هرسرررل السرررلطة املختصرررة إىل ي  سرررلطة خمتصرررة يخررررى، عنرررد الطلررر ، املعلومرررات املتعلقرررة باالعتمرررا 6-2-2-6-4-7

 ، والتعديالت يف االعتماتات، والتعديالت املسحوبة.البدئية
  الفحص واالختبار الدوريام وإصدار الشااتات 6-2-2-6-5

وعاء الضغط إعال ا  بأم وعاء الضرغط يسرتويف ليعتد التقدةم بطل  عالمات للفحص واالختبار الدوريخت  
وهقررروم هيئرررة الفحرررص واالختبرررار الررردوريخت بتثبيررر  عالمرررات الفحرررص  معررراي  يوعيرررة الضرررغط املنطبقرررة واشررررتاطات هرررذا الالئحرررة.

 (. 7-7-2-2-6يف ذلك عالمتاا املسجَّلة، على الِّ وعاء ضغط معتمد )ا ظر  مبا واالختبار الدوريخت،
قبل ملء وعاء الضغط، هصدر هيئة الفحص واالختبار الدوريخت شااتة هفيد يم وعاء الضغط قد ابتراز  

 الدوريخت.الفحص واالختبار 
 السجالت 6-2-2-6-6

حتتف  هيئة الفحص واالختبار الدوريخت بسجالت الفحوص واالختبارات الدورية املتعلقة بأوعية الضرغط  
 سنة. 15هقل ع   ال يف ذلك مكام مرفق االختبار، ملدة مبا فشل  فياا( يم )سواء ابتازت هذا الفحوص

يسرح   مرا مل الفحرص واالختبرار الردوريخت الترايل حيتف  مالك يوعية الضغط بسجل مطابق حر  موعرد 
 وعاء الضغط م  اخلدمة بصورة تائمة. 

 وضع العالمات على أوعية الضغط القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة 6-2-2-7
األمرم املتحرردة يف هررت اشررتاطات وضرع العالمرات علررى منظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرة الرري حتمرل عالمرة  مالحظة:

 . 10-2-2-6، وهرت اشرتاطات وضع العالمات على حزم األسطوا ات الي حتمل عالمة األمم املتحدة يف الفقرة 9-2-2-6الفقرة 
هوضع على يوعية الضغط القابلة إلعاتة امللء والي حتمل عالمة األمرم املتحردة عالمرات بصرورة واضرحة  6-2-2-7-1

 هرررنقش يو تم مررثال  ُمررراررأم عالمرررات التشررغيل والتصرررنيع. وهثبرر  هررذا العالمرررات بصررورة تائمرررة ) ذلكواررورة بشرررااتة وارر ومقررروءة
علرى علرى برزء مثبر  بصرورة تائمرة  يو عنقر  يو قمتر  يو حتفر( على وعاء الضغط. وهوضع العالمات على اتف وعاء الضرغط يو

الغرالف اخلراربي لوعراء هديرد مغلرق(. ويبلرغ احلرد األتىن لوحرة مقاومرة للت ارل ملحومرة علرى  يو وعاء الضغط )مثرل طروق ملحروم
مرم ألوعيرة  2.5ياثرر و يو مرم 140مرم ألوعيرة الضرغط الري يبلرغ قطرهرا  5حلجم العالمات، باستثناء رمز هعبئة األمرم املتحردة، 
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الضغط الي يبلغ قطرهرا  مم ألوعية 10مم. ويكوم احلد األتىن حلجم رمز هعبئة األمم املتحدة  140الضغط الي يقل قطرها ع  
 مم. 140مم ألوعية الضغط الي يقل قطرها ع   5ياثر و يو مم 140

 عالمات الشااتة التالية: هوضع 6-2-2-7-2

 ؛  رمز هعبئة األمم املتحدة )ي(
 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبرات يم العبروة 

متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف يرات الغراز املتعردتة العناصرر حاو  يو الصراريج النقرال يو
 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 

 (؛ISO 9809-1املعيار التقي املستخدم يف التصميم والبناء واالختبار )مثل  )ب(
هررو مبررخت يف العالمررات املميررزة للمرابررات ذات  امررا  احلرررف )يو احلررروف( الرري حترردت بلررد االعتمررات )ج(

 الدويل؛  ظام املروراحملراات يف 
ص بوضرررع طرررابع هويرررة هيئرررة الفحرررص املسرررجلة لررردى السرررلطة املختصرررة يف البلرررد املررررخِّ  يو عالمرررة )ت(

 العالمة؛
، السررررنة )يربعررررة يرقررررام( مث الشررررار )رقمررررام( يفصررررل بينامررررا شرررررطة مائلررررة البرررردئيهرررراري  الفحررررص  )ه(

 (؛)ي "/"
 عالمات التشغيل التالية: هوضع 6-2-2-7-3

 ؛"BAR"ويلي  احلروف  "PH"اختبار الضغط مقيسا  بالبار يسبق  احلرفام  )و(
اتلررة وعرراء الضررغط الفررار  متضررمنة مجيررع األبررزاء املكو ررة املثبتررة بشرركل تائررم )مثررل حلقررة العنررق،  )ز(

 هشررمل هررذا الكتلررة اتلررة الصررمام وال .(KG"اررغ") احلرفررام يليارراحلقررة القاعرردة( بالكيلوغرامررات 
. وهبُررختَّ املاتة املسامية املستخدمة يف األسرتيلخت يو ي  طالء يو واقي الصمام يو غطاء الصمام يو

األسرطوا ات الري هقرل   حالرة ويف األخر . رقمهذا الكلتلة بثالثرة يرقرام معنويرة مقرَّبرة صرعوتا  إىل الر
يوعيرة  حالرة ويف األخر . رقمإىل الر ويخت مقررَّبخت صرعوتا  اغ، هبختة الكتلة بررقمخت معنر  1اتلتاا ع  

، األسررتيلخت 3374األمررم املتحرردة  رقررم، األسررتيلخت املررذاب، و 1001األمررم املتحرردة  رقمالضررغط لرر
عشر  واحد بعد العالمرة العشررية ورقمرخت يف حالرة  رقماخلايل م  املذي ، جي  على األقل بيام 

 ايلوغرام؛  1ات الي هقل ع  يوعية الضغط عند استخدام األسطوا 
. وهرررذا العالمرررة "MM" احلرررد األتىن للسرررمك املضرررموم جلررردار وعررراء الضرررغط بررراملم يليررر  احلرفرررام )ح(

 لألسررطوا ات املرابررة يو يقررل يو ليسرر  مطلوبررة ألوعيررة الضررغط الرري هبلررغ سررعتاا املائيررة لرررتا  واحرردا  
 ؛ألوعية التديد املغلقة يو

( 1001األمرررررم املتحررررردة  رقرررررمزات املضرررررغوطة واألسرررررتيلخت املرررررذاب )يف حالررررة يوعيرررررة ضرررررغط الغرررررا )ط(
(، ضرغط التشرغيل بالبرار يسربق  احلرفرام 3374األمم املتحردة  رقمواألستيلخت اخلايل م  املذي  )
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"PW"حالة يوعية التديد املغلقة، احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح ب  هسبق  األحرف  ويف ؛
"MAWP." 

ضرررغط الغررازات املسررريلة والغررازات املسررريلة املرردتة، السرررعة املائيررة بررراللرت معرردا  عنارررا يف حالررة يوعيررة  ) (
األرقرام الروارتة بعرد  إغفرالميك  و . "L"يلياا احلرف  رقمح  آخر   زوال   بثالثة يرقام معنوية مقربة

 االمسية عدتا  صحيحا ؛ يو العالمة العشرية إذا اا   قيمة السعة املائية الد يا
(، إمجرايل اتلرة وعراء الضرغط 1001األمرم املتحردة  رقرمحالة يوعية ضغط األسرتيلخت املرذاب )يف  ) (

هنرزع يثنراء املرلء، وي  طرالء، واملراتة املسرامية، واملرذي  والغراز  ال الري والتوابرعالفار  والتجايرزات 
. ويررذار "KG"م األخرر  ويلياررا احلرفررا رقمللرر  ررزوال  املشرربع، معرردا  عناررا بثالثررة يرقررام معنويررة مقربررة 

حالرة يوعيرة الضرغط الري هقرل اتلتارا عر   ويف عشر  واحد على األقل بعد العالمرة العشررية. رقم
 األخ ؛  رقملل  زوال   بختاغ، يعد ع  الكتلة برقمخت معنويخت مقرَّ   1

(، إمجررايل اتلررة 3374األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة يوعيررة ضررغط األسررتيلخت اخلررايل مرر  املررذي  ) )ل(
هنزع يثناء امللء وي  طرالء، واملراتة املسرامية، معردا  عنارا  ال عاء الفار  والتجايزات والتوابع اليالو 

عشررر  واحررد  رقررم. ويررذار "KG"األخرر  ويليامررا احلرفررام  رقمللرر  ررزوال   بثالثررة يرقررام معنويررة مقربررة
ارغ، يعرد عرر    1حالرة يوعيرة الضرغط الري هقرل اتلتارا عر   ويف علرى األقرل بعرد العالمرة العشررية.

 األخ ؛ رقملل  زوال   مقربخت الكتلة برقمخت معنويخت
 عالمات التصنيع التالية: هوضع 6-2-2-7-4

 (. وهذا العالمة ليس  مطلوبة ألوعية التديد املغلقة؛25Eحتديد لول  األسطوا ة )مثل  )م(
هو  فس بلد االعتمات  يكوم بلد التصنيع ال عالمة الصا ع الي سجلتاا السلطة املختصة. وحخت )م(

هو مبخت يف العالمات املميرزة  اما  هسبق عالمة الصا ع احلرف )يو احلروف( الي حتدت بلد الصنع
شرررطة مائلررة بررخت عالمررة البلررد  يو الرردويل. وهفصررل مسررافة  ظررام املرررورللمرابررات ذات احملراررات يف 

 وعالمة الصا ع؛
 املسلسل الذ  وضع  الصا ع؛ رقمال )س(
لة يوعية الضغط املصنوعة م  الفوالذ ويوعية الضرغط املرابرة واملبطنرة برالفوالذ لنقرل الغرازات يف حا )ع(

الرذ  يبرخت هوافرق الفروالذ مرع حمتويرات  "H"الي هتضم  خطر اهلشاشة بفعل اهليدروبخت، احلرف 
 (؛ISO 11114-1:2012 املعيار الغاز )ا ظر

هصررررمم لكرررري مرررردم فرررررتة غرررر  حمرررردوتة، احلررررروف  يف حالررررة األسررررطوا ات واأل ابيرررر  املرابررررة الرررري )ف(
"FINAL"  السرنة )يربعرة يرقرام(، مث الشرار )رقمرام(، يفصرل بينامرا شررطة مبينرة ب فرتة اخلدمرةيلياا

 (؛"/"مائلة )ي  
سرررررنة  15يف حالرررررة األسرررررطوا ات واأل ابيررررر  املرابرررررة الررررري هصرررررمم لكررررري مررررردم فررررررتة يارررررد مررررر   )ص(

 "SERVICE"واألسررطوا ات واأل ابيرر  املرابررة الرري هصررمم لكرري مرردم فرررتة غرر  حمرردوتة، احلررروف 
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الضغط الي يبلغ قطرهرا  مم ألوعية 10مم. ويكوم احلد األتىن حلجم رمز هعبئة األمم املتحدة  140الضغط الي يقل قطرها ع  
 مم. 140مم ألوعية الضغط الي يقل قطرها ع   5ياثر و يو مم 140

 عالمات الشااتة التالية: هوضع 6-2-2-7-2

 ؛  رمز هعبئة األمم املتحدة )ي(
 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبرات يم العبروة 

متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف يرات الغراز املتعردتة العناصرر حاو  يو الصراريج النقرال يو
 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 

 (؛ISO 9809-1املعيار التقي املستخدم يف التصميم والبناء واالختبار )مثل  )ب(
هررو مبررخت يف العالمررات املميررزة للمرابررات ذات  امررا  احلرررف )يو احلررروف( الرري حترردت بلررد االعتمررات )ج(

 الدويل؛  ظام املروراحملراات يف 
ص بوضرررع طرررابع هويرررة هيئرررة الفحرررص املسرررجلة لررردى السرررلطة املختصرررة يف البلرررد املررررخِّ  يو عالمرررة )ت(

 العالمة؛
، السررررنة )يربعررررة يرقررررام( مث الشررررار )رقمررررام( يفصررررل بينامررررا شرررررطة مائلررررة البرررردئيهرررراري  الفحررررص  )ه(

 (؛)ي "/"
 عالمات التشغيل التالية: هوضع 6-2-2-7-3

 ؛"BAR"ويلي  احلروف  "PH"اختبار الضغط مقيسا  بالبار يسبق  احلرفام  )و(
اتلررة وعرراء الضررغط الفررار  متضررمنة مجيررع األبررزاء املكو ررة املثبتررة بشرركل تائررم )مثررل حلقررة العنررق،  )ز(

 هشررمل هررذا الكتلررة اتلررة الصررمام وال .(KG"اررغ") احلرفررام يليارراحلقررة القاعرردة( بالكيلوغرامررات 
. وهبُررختَّ املاتة املسامية املستخدمة يف األسرتيلخت يو ي  طالء يو واقي الصمام يو غطاء الصمام يو

األسرطوا ات الري هقرل   حالرة ويف األخر . رقمهذا الكلتلة بثالثرة يرقرام معنويرة مقرَّبرة صرعوتا  إىل الر
يوعيرة  حالرة ويف األخر . رقمإىل الر ويخت مقررَّبخت صرعوتا  اغ، هبختة الكتلة بررقمخت معنر  1اتلتاا ع  

، األسررتيلخت 3374األمررم املتحرردة  رقررم، األسررتيلخت املررذاب، و 1001األمررم املتحرردة  رقمالضررغط لرر
عشر  واحد بعد العالمرة العشررية ورقمرخت يف حالرة  رقماخلايل م  املذي ، جي  على األقل بيام 

 ايلوغرام؛  1ات الي هقل ع  يوعية الضغط عند استخدام األسطوا 
. وهرررذا العالمرررة "MM" احلرررد األتىن للسرررمك املضرررموم جلررردار وعررراء الضرررغط بررراملم يليررر  احلرفرررام )ح(

 لألسررطوا ات املرابررة يو يقررل يو ليسرر  مطلوبررة ألوعيررة الضررغط الرري هبلررغ سررعتاا املائيررة لرررتا  واحرردا  
 ؛ألوعية التديد املغلقة يو

( 1001األمرررررم املتحررررردة  رقرررررمزات املضرررررغوطة واألسرررررتيلخت املرررررذاب )يف حالررررة يوعيرررررة ضرررررغط الغرررررا )ط(
(، ضرغط التشرغيل بالبرار يسربق  احلرفرام 3374األمم املتحردة  رقمواألستيلخت اخلايل م  املذي  )
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"PW"حالة يوعية التديد املغلقة، احلد األقصى لضغط التشغيل املسموح ب  هسبق  األحرف  ويف ؛
"MAWP." 

ضرررغط الغررازات املسررريلة والغررازات املسررريلة املرردتة، السرررعة املائيررة بررراللرت معرردا  عنارررا يف حالررة يوعيررة  ) (
األرقرام الروارتة بعرد  إغفرالميك  و . "L"يلياا احلرف  رقمح  آخر   زوال   بثالثة يرقام معنوية مقربة

 االمسية عدتا  صحيحا ؛ يو العالمة العشرية إذا اا   قيمة السعة املائية الد يا
(، إمجرايل اتلرة وعراء الضرغط 1001األمرم املتحردة  رقرمحالة يوعية ضغط األسرتيلخت املرذاب )يف  ) (

هنرزع يثنراء املرلء، وي  طرالء، واملراتة املسرامية، واملرذي  والغراز  ال الري والتوابرعالفار  والتجايرزات 
. ويررذار "KG"م األخرر  ويلياررا احلرفررا رقمللرر  ررزوال  املشرربع، معرردا  عناررا بثالثررة يرقررام معنويررة مقربررة 

حالرة يوعيرة الضرغط الري هقرل اتلتارا عر   ويف عشر  واحد على األقل بعد العالمرة العشررية. رقم
 األخ ؛  رقملل  زوال   بختاغ، يعد ع  الكتلة برقمخت معنويخت مقرَّ   1

(، إمجررايل اتلررة 3374األمررم املتحرردة  رقررميف حالررة يوعيررة ضررغط األسررتيلخت اخلررايل مرر  املررذي  ) )ل(
هنزع يثناء امللء وي  طرالء، واملراتة املسرامية، معردا  عنارا  ال عاء الفار  والتجايزات والتوابع اليالو 

عشررر  واحررد  رقررم. ويررذار "KG"األخرر  ويليامررا احلرفررام  رقمللرر  ررزوال   بثالثررة يرقررام معنويررة مقربررة
ارغ، يعرد عرر    1حالرة يوعيرة الضرغط الري هقرل اتلتارا عر   ويف علرى األقرل بعرد العالمرة العشررية.

 األخ ؛ رقملل  زوال   مقربخت الكتلة برقمخت معنويخت
 عالمات التصنيع التالية: هوضع 6-2-2-7-4

 (. وهذا العالمة ليس  مطلوبة ألوعية التديد املغلقة؛25Eحتديد لول  األسطوا ة )مثل  )م(
هو  فس بلد االعتمات  يكوم بلد التصنيع ال عالمة الصا ع الي سجلتاا السلطة املختصة. وحخت )م(

هو مبخت يف العالمات املميرزة  اما  هسبق عالمة الصا ع احلرف )يو احلروف( الي حتدت بلد الصنع
شرررطة مائلررة بررخت عالمررة البلررد  يو الرردويل. وهفصررل مسررافة  ظررام املرررورللمرابررات ذات احملراررات يف 

 وعالمة الصا ع؛
 املسلسل الذ  وضع  الصا ع؛ رقمال )س(
لة يوعية الضغط املصنوعة م  الفوالذ ويوعية الضرغط املرابرة واملبطنرة برالفوالذ لنقرل الغرازات يف حا )ع(

الرذ  يبرخت هوافرق الفروالذ مرع حمتويرات  "H"الي هتضم  خطر اهلشاشة بفعل اهليدروبخت، احلرف 
 (؛ISO 11114-1:2012 املعيار الغاز )ا ظر

هصررررمم لكرررري مرررردم فرررررتة غرررر  حمرررردوتة، احلررررروف  يف حالررررة األسررررطوا ات واأل ابيرررر  املرابررررة الرررري )ف(
"FINAL"  السرنة )يربعرة يرقرام(، مث الشرار )رقمرام(، يفصرل بينامرا شررطة مبينرة ب فرتة اخلدمرةيلياا

 (؛"/"مائلة )ي  
سرررررنة  15يف حالرررررة األسرررررطوا ات واأل ابيررررر  املرابرررررة الررررري هصرررررمم لكررررري مررررردم فررررررتة يارررررد مررررر   )ص(

 "SERVICE"واألسررطوا ات واأل ابيرر  املرابررة الرري هصررمم لكرري مرردم فرررتة غرر  حمرردوتة، احلررروف 
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السررنة )يربعررة سررنة مرر  هرراري  الصررنع )الفحررص األويل( مبينررا  ب 15يلياررا الترراري  الررذ  يررأيت بعررد 
 (."/"الشار )رقمام(، يفصل بيناما شرطة مائلة )ي  يرقام(، مث 

حاملا جيتاز النموذج التصميمي األويل اشرتاطات بر رامج اختبرار فررتة اخلدمرة وفقرا  للفقررة  مالحظة:
، هصرررربح عالمررررة فرررررتة اخلدمررررة 2، املالحظررررة 2-1-2-2-6الفقرررررة  ، يو2، املالحظررررة 6-2-2-1-1

ستقبل. وجيوز يم هكوم عالمة فرتة اخلدمة األولية غ  مقروءة علرى األولية هذا غ  ضرورية لإل تاج يف امل
 يسطوا ات وي ابي  منوذج هصميمي يستويف اشرتاطات بر امج اختبار فرتة اخلدمة.

   العالمات السابقة يف ثالث جمموعات:هرهة  6-2-2-7-5
باسرررتثناء  4-7-2-2-6هكررروم عالمرررات الصرررنع هررري اجملموعرررة العليرررا وهظارررر بالتترررابع املبرررختَّ يف  •

)ف( و)ص( الي جي  يم هكروم جمراورة لعالمرات الفحرص 4-7-2-2-6العالمات الوارتة يف 
  .7-7-2-2-6واالختبار الدوريخت الوارتة يف 

، وضرررغط االختبرررار )و( 3-7-2-2-6هضرررم اجملموعرررة الوسرررطى عالمرررات التشرررغيل الررروارتة يف  •
 مطلوبا .يسبق  مباشرة ضغط التشغيل )ط( إم اام األخ  

 .2-7-2-2-6املبرررررخت يف بالتترررررابع هكرررروم عالمرررررات الشرررررااتة هررررري اجملموعررررة السرررررفلى وهظارررررر  •
 يلي مثال للعالمات الي هوضع على األسطوا ة. وفيما

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

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

 )ي( )ب( )ج( )ت( (ه) 

  2000/12 IB F   1-ISO 9809   

اجلدار اجلا يب، شريطة يم هوضع يف مساحات منخفضة  غ يسمح بوضع عالمات يخرى يف مساحات  6-2-2-7-6
حالة يوعية التديد املغلقرة جيروز يم هوضرع هرذا العالمرات علرى  ويف عمق خيلق هرازات إباات ضارة. يو هكوم ئجم وال اإلباات،

 .املطلوبة جيوز يم هتناق  هذا العالمات مع العالمات وال ربط بالقميص اخلاربي.لوحة منفصلة هُ 
قابررل إلعرراتة املررلء ويسررتويف اشرررتاطات  ،هوضررع علررى اررل وعرراء ضررغط ،العالمررات السررابقة باإلضررافة إىل 6-2-2-7-7

 التالية:  العالماتُ ، 4-2-2-6الفحص واالختبار الدوريخت الوارتة يف 
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هكوم هذا العالمرة ضررورية  وال هبخت البلد املرخِّص هليئة الفحص واالختبار الدوريخت.احلروف الي  )ي(
 التصنيع؛ وافق علىإذا اا   اهليئة معتمدة م  السلطة املختصة يف البلد الذ  

 العالمة املسجةلة للايئة املرخص هلا م  السلطة املختصة بابراء االختبار والفحص الدوريخت؛ )ب(
حررص واالختبررار الرردوريخت، السررنة )رقمررام( يلياررا الشررار )رقمررام( يفصررل بينامررا شرررطة هرراري  الف )ج(

 مائلة )ي "/"(. وجيوز استخدام يربعة يرقام لتحديد السنة.
 املذاور. التتابعوهظار هذا العالمات بنفس 

تور  وخرتم  يف حالة يسطوا ات األستيلخت، ومبوافقة السلطة املختصة، ميكر  حفرر هراري  يحردث فحرص 6-2-2-7-8
 ميكررر   زعارررا ال   علرررى األسرررطوا ة جبا ررر  الصررمام. وهوضرررع احللقرررة ئيرررغاهليئررة الررري يبررررت الفحرررص واالختبرررار علررى حلقرررة هثبَّررر

 بنزع الصمام م  األسطوا ة. إال
 حذف  6-2-2-7-9
 وضع العالمات على أوعية الضغط غير القابلة إلعادة الملء التي تحمل أرقام األمم المتحدة 6-2-2-8
وشرااتات على يوعية الضغط غ  القابلة إلعاتة املرلء الري حتمرل عالمرة األمرم املتحردة هعالمرات هوضع  6-2-2-8-1

 مررتم يو يوعيررة الضررغط. وهثبر  هررذا العالمرات بصررورة تائمرة )هطبررع يو أوعيررة الغرازب اخلاصرة عالمرراتالو  ،بصرورة واضررحة ومقرروءة
 عنقر  يو قمتر  يو إذا اا   مطبوعة، على اترف وعراء الضرغط إال وضع العالمات،حتفر مثال ( على وعاء الضغط. وه يو هنقش يو
وعالمرة  (. وباسرتثناء رمرز األمرم املتحردة اخلراص بالتعبئرة، مرثال  طروق ملحروماعلى بزء مثبر  بصرورة تائمرة يف وعراء الضرغط ) يو

 مرررم 140ألوعيرررة الضرررغط الررري يبلرررغ قطرهرررا مرررم  5العالمرررات حلجرررم "، يكررروم احلرررد األتىن DO NOT REFILL"ال يعرررات املرررلء" "
مم  10 حجم لرمز األمم املتحدة اخلاص بالتعبئة يصغرمم. ويكوم  140 ع  مم ألوعية الضغط الي يقل قطرها 2.5ياثر و يو

احلجرم األصرغر مرم. ويبلرغ  140مرم ألوعيرة الضرغط الري يقرل قطرهرا عر   5ياثرر و يو مرم 140ألوعية الضغط الي يبلرغ قطرهرا 
 مم. DO NOT REFILL "5المة "ال يعات امللء" "لع
فيمرررا عررردا )ز( و)ح( و)م(. وميكررر   4-7-2-2-6إىل  2-7-2-2-6هطبرررق العالمرررات الررروارتة يف  6-2-2-8-2

يقرل ارهفاعارا  ال تفعة اإل تاج. وباإلضافة إىل ذلك، هوضع عبارة "ال يعرات املرلء" ئرروف رقم( بOاملسلسل ) رقماالستعاضة ع  ال
 م.م 5ع  

  .5-7-2-2-6هنطبق االشرتاطات الوارتة يف  6-2-2-8-3
جيوز يف يوعية الضغط غ  القابلة إلعاتة امللء، بسب  حجماا، االستعاضة ع  هذا العالمات الدائمة  مالحظة:

 بوضع بطاقة وسم.
 اجلررا يب،يسررمح بوضررع عالمررات يخرررى بشرررط يم هوضررع يف مسرراحات منخفضررة اإلباررات غرر  اجلرردار  6-2-2-8-4

 .املطلوبةجيوز يم هتناق  هذا العالمات مع العالمات  وال وعمق يولدام هرازات إباات ضارة، ئجمهكوم  ويال
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السررنة )يربعررة سررنة مرر  هرراري  الصررنع )الفحررص األويل( مبينررا  ب 15يلياررا الترراري  الررذ  يررأيت بعررد 
 (."/"الشار )رقمام(، يفصل بيناما شرطة مائلة )ي  يرقام(، مث 

حاملا جيتاز النموذج التصميمي األويل اشرتاطات بر رامج اختبرار فررتة اخلدمرة وفقرا  للفقررة  مالحظة:
، هصرررربح عالمررررة فرررررتة اخلدمررررة 2، املالحظررررة 2-1-2-2-6الفقرررررة  ، يو2، املالحظررررة 6-2-2-1-1

ستقبل. وجيوز يم هكوم عالمة فرتة اخلدمة األولية غ  مقروءة علرى األولية هذا غ  ضرورية لإل تاج يف امل
 يسطوا ات وي ابي  منوذج هصميمي يستويف اشرتاطات بر امج اختبار فرتة اخلدمة.

   العالمات السابقة يف ثالث جمموعات:هرهة  6-2-2-7-5
باسرررتثناء  4-7-2-2-6هكررروم عالمرررات الصرررنع هررري اجملموعرررة العليرررا وهظارررر بالتترررابع املبرررختَّ يف  •

)ف( و)ص( الي جي  يم هكروم جمراورة لعالمرات الفحرص 4-7-2-2-6العالمات الوارتة يف 
  .7-7-2-2-6واالختبار الدوريخت الوارتة يف 

، وضرررغط االختبرررار )و( 3-7-2-2-6هضرررم اجملموعرررة الوسرررطى عالمرررات التشرررغيل الررروارتة يف  •
 مطلوبا .يسبق  مباشرة ضغط التشغيل )ط( إم اام األخ  

 .2-7-2-2-6املبرررررخت يف بالتترررررابع هكرررروم عالمرررررات الشرررررااتة هررررري اجملموعررررة السرررررفلى وهظارررررر  •
 يلي مثال للعالمات الي هوضع على األسطوا ة. وفيما

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

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

 )ي( )ب( )ج( )ت( (ه) 

  2000/12 IB F   1-ISO 9809   

اجلدار اجلا يب، شريطة يم هوضع يف مساحات منخفضة  غ يسمح بوضع عالمات يخرى يف مساحات  6-2-2-7-6
حالة يوعية التديد املغلقرة جيروز يم هوضرع هرذا العالمرات علرى  ويف عمق خيلق هرازات إباات ضارة. يو هكوم ئجم وال اإلباات،

 .املطلوبة جيوز يم هتناق  هذا العالمات مع العالمات وال ربط بالقميص اخلاربي.لوحة منفصلة هُ 
قابررل إلعرراتة املررلء ويسررتويف اشرررتاطات  ،هوضررع علررى اررل وعرراء ضررغط ،العالمررات السررابقة باإلضررافة إىل 6-2-2-7-7

 التالية:  العالماتُ ، 4-2-2-6الفحص واالختبار الدوريخت الوارتة يف 
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هكوم هذا العالمرة ضررورية  وال هبخت البلد املرخِّص هليئة الفحص واالختبار الدوريخت.احلروف الي  )ي(
 التصنيع؛ وافق علىإذا اا   اهليئة معتمدة م  السلطة املختصة يف البلد الذ  

 العالمة املسجةلة للايئة املرخص هلا م  السلطة املختصة بابراء االختبار والفحص الدوريخت؛ )ب(
حررص واالختبررار الرردوريخت، السررنة )رقمررام( يلياررا الشررار )رقمررام( يفصررل بينامررا شرررطة هرراري  الف )ج(

 مائلة )ي "/"(. وجيوز استخدام يربعة يرقام لتحديد السنة.
 املذاور. التتابعوهظار هذا العالمات بنفس 

تور  وخرتم  يف حالة يسطوا ات األستيلخت، ومبوافقة السلطة املختصة، ميكر  حفرر هراري  يحردث فحرص 6-2-2-7-8
 ميكررر   زعارررا ال   علرررى األسرررطوا ة جبا ررر  الصررمام. وهوضرررع احللقرررة ئيرررغاهليئررة الررري يبررررت الفحرررص واالختبرررار علررى حلقرررة هثبَّررر

 بنزع الصمام م  األسطوا ة. إال
 حذف  6-2-2-7-9
 وضع العالمات على أوعية الضغط غير القابلة إلعادة الملء التي تحمل أرقام األمم المتحدة 6-2-2-8
وشرااتات على يوعية الضغط غ  القابلة إلعاتة املرلء الري حتمرل عالمرة األمرم املتحردة هعالمرات هوضع  6-2-2-8-1

 مررتم يو يوعيررة الضررغط. وهثبر  هررذا العالمرات بصررورة تائمرة )هطبررع يو أوعيررة الغرازب اخلاصرة عالمرراتالو  ،بصرورة واضررحة ومقرروءة
 عنقر  يو قمتر  يو إذا اا   مطبوعة، على اترف وعراء الضرغط إال وضع العالمات،حتفر مثال ( على وعاء الضغط. وه يو هنقش يو
وعالمرة  (. وباسرتثناء رمرز األمرم املتحردة اخلراص بالتعبئرة، مرثال  طروق ملحروماعلى بزء مثبر  بصرورة تائمرة يف وعراء الضرغط ) يو

 مرررم 140ألوعيرررة الضرررغط الررري يبلرررغ قطرهرررا مرررم  5العالمرررات حلجرررم "، يكررروم احلرررد األتىن DO NOT REFILL"ال يعرررات املرررلء" "
مم  10 حجم لرمز األمم املتحدة اخلاص بالتعبئة يصغرمم. ويكوم  140 ع  مم ألوعية الضغط الي يقل قطرها 2.5ياثر و يو

احلجرم األصرغر مرم. ويبلرغ  140مرم ألوعيرة الضرغط الري يقرل قطرهرا عر   5ياثرر و يو مرم 140ألوعية الضغط الي يبلرغ قطرهرا 
 مم. DO NOT REFILL "5المة "ال يعات امللء" "لع
فيمرررا عررردا )ز( و)ح( و)م(. وميكررر   4-7-2-2-6إىل  2-7-2-2-6هطبرررق العالمرررات الررروارتة يف  6-2-2-8-2

يقرل ارهفاعارا  ال تفعة اإل تاج. وباإلضافة إىل ذلك، هوضع عبارة "ال يعرات املرلء" ئرروف رقم( بOاملسلسل ) رقماالستعاضة ع  ال
 م.م 5ع  

  .5-7-2-2-6هنطبق االشرتاطات الوارتة يف  6-2-2-8-3
جيوز يف يوعية الضغط غ  القابلة إلعاتة امللء، بسب  حجماا، االستعاضة ع  هذا العالمات الدائمة  مالحظة:

 بوضع بطاقة وسم.
 اجلررا يب،يسررمح بوضررع عالمررات يخرررى بشرررط يم هوضررع يف مسرراحات منخفضررة اإلباررات غرر  اجلرردار  6-2-2-8-4

 .املطلوبةجيوز يم هتناق  هذا العالمات مع العالمات  وال وعمق يولدام هرازات إباات ضارة، ئجمهكوم  ويال
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 األمم المتحدة التي تحمل أرقاممنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية وضع العالمات على  6-2-2-9
 ةواضرررحالعالمرررات ال األمرررم املتحررردة يرقرررام حتمرررل الررريمنظومرررات التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة علرررى  هوضرررع 6-2-2-9-1
منظومرررات التخرررزي  باخلررردش( علرررى  يو بررالنقش، يو الررروارتة يت ررراا. وهُثبَّررر  هرررذا العالمررات بصرررورة تائمرررة )بررراخلتم، مرررثال ، ةقررروءاملو 

ناء رمررز التعبئررة اخلرراص . وباسررتثمنظومررات التخررزي  اهليدريديرة الفلزيررة عنررق اررل مرر  يو قمرة يو ، وذلررك علررى اتررفاهليدريديرة الفلزيررة
يصرغر بعرد إمجرايل  بلرغالري ي نظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرةملمرم  5جرم هرذا العالمرات حل احلرد األتىنباألمم املتحردة، يكروم 

رمرز  يمرا مم. 140ع  يصغر بعد إمجايل هلا  يقلالي  منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزيةمم على  2.5وياثر،  يو مم 140 هلا
الرري يكرروم يصررغر بعررد  منظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة مررم علررى 10التعبئررة اخلرراص برراألمم املتحرردة فيكرروم يصررغر حجررم لرر  

الرري يكرروم يصررغر بعررد إمجررايل هلررا يقررل  منظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة مررم علررى 5ياثررر، و يو مررم 140إمجررايل هلررا مسرراويا  
 مم.  140 م 
  مات التالية:هوضع العال 6-2-2-9-2

 ؛ مز التعبئة اخلاص باألمم املتحدةر  )ي(

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبرات يم العبروة 
متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر  يو الصراريج النقرال يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 
 املعيار التقي املستعَمل للتصميم والصنع واالختبار(؛) "ISO 16111"و )ب(
يُرردلة عليارا بالعالمررات املميِّررزة املوضرروعة علررى  امررا  احلررروف املميِّررزة هلويررة بلرد االعتمررات يو واحلررف )ج(

 املرابات ذات احملراات يف  ظام املرور الدويل؛
املميِّررزة هلويررة هيئررة الفحررص املسررجَّلة لرردى السررلطة املختصررة يف البلررد املرررخِّص الدمغررة  يو والعالمررة )ت(

 بوضع العالمات؛
 وهررراري  الفحرررص البررردئي، السرررنة )يربعرررة يرقرررام(، مث الشرررار )رقمرررام( يفصرررل بينامرررا شررررطة مائلرررة  )ه(

 (؛"/")ي  
 ؛"BAR"ويلي  احلروف  "PH" وضغط اختبار الوعاء بالبار، يسبق  احلرفام )و(
ويليرر   "RCP"وضررغط احلمولررة املقرردَّر بالبررار ملنظومررة التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة، يسرربق  احلررروف  )ز(

 ؛"BARاحلروف 
وعالمة الصا ع املسجَّلة لدى السلطة املختصة. وإذا اام بلرد الصرنع غر  بلرد املوافقرة يوضرع قبرل  )ح(

ليارا بالعالمرات املميِّرزة املوضروعة علرى يُدلة ع اما  عالمة الصا ع احلروف املميزة هلوية بلد الصنع،
 يف  ظررام املررور الرردويل. ويُفَصرل برخت عالمررة البلرد وعالمررة الصرا ع بفسررحة املرابرات ذات احملرارات

 بشرطة مائلة؛ يو
 املسلسل الذ  وضع  الصا ع؛ رقمال )ط(
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تاللررة  "H"األوعيررة املرابررة ذات البطا ررة الفوالذيررة، يوضررع احلرررف  يو ويف حالررة األوعيررة الفوالذيررة ) (
 (؛ 1SO 11114-1:2012على مواءمة الفوالذ )ا ظر املعيار 

احملررردوتة العمرررر، هررراري  اال قضررراء، مررردلوال عليررر   منظومرررات التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررةويف حالرررة  ) (
)رقمررام(، يفصررل بينامررا شرررطة مائلررة  يلياررا السررنة )يربعررة يرقررام(، مث الشررار "FINAL" برراحلروف

 (."/")ي  
( يعالا بالتتابع املرذاور. وضرغط االختبرار )و( يسربق  ههظار عالمات الشااتة املبيَّنة يف البنوت )ي( إىل ) 

 مباشرة ضغط احلمولة املقدَّر )ز(. وهظار عالمات الصنع املبيةنة يف البنوت )ح( إىل ) ( يعالا بالتتابع املذاور.

وُيسرمح بوضررع عالمرات يخرررى يف املسراحات غرر  اجلردار اجلررا يب، بشررط يم يكرروم ذلرك يف املسرراحات  6-2-2-9-3
جيروز يم هتعرار  هرذا العالمرات مرع العالمرات  وال يسببام هراةرزات إبارات ضرارة. ال املنخفضة اإلباات، ويم هكوم ئجم وعمق

 املطلوبة.
بياهنررا، هُعلَّررم اررل منظومررة مررزي  هيدريديررة معد يررة مسررتوفية الشرررتاطات باإلضررافة إىل العالمررات املتقرردم  6-2-2-9-4

 بالعالمات التالية: 4-2-2-6الفحص واالختبار الدوريخت املبيةنة يف 
  احلررروف الدالررة علررى هويررة البلررد الررذ  خرروَّل اهليئررة إبررراء الفحررص واالختبررار الرردوريخت، يو احلرررف )ي(

 ة املوضروعة علرى املرابرات ذات احملرارات يف  ظرام املررور الردويل.يُدلة علياا بالعالمرات املميِّرز  اما
إذا اا رر  هررذا اهليئررة معتمرردة لرردى السررلطة املختصررة يف البلررد  ةهررذا العالمررات مطلوبرر هكرروم وال

 الذ  وافق على الصنع؛
 العالمة املسجَّلة للايئة الي خوَّلتاا السلطة املختصة إبراء الفحص واالختبار الدوريخت؛ )ب(

 هاري  الفحص واالختبار الدوريخت، السنة )رقمام(، مث الشار )رقمام(، يفصرل بينامرا خرط مائرل  ج()
 (. وجيوز استعمال يربعة يرقام لتحديد السنة."/")ي  

 .  وهظار العالمات املتقدم ذارها بالتتابع املبختَّ
 حزم األسطواناتوضع العالمات على  6-2-2-10

  .7-2-2-6 رقمى فراتى األسطوا ات يف حزم األسطوا ات وفقا  للهوضع العالمات عل 6-2-2-10-1
وارورة  هوضرع علرى حرزم األسرطوا ات الري حتمرل عالمرة األمرم املتحردة عالمرات بصرورة واضرحة ومقرروءة 6-2-2-10-2

حتفرر( علرى لوحرة  يو هرنقش يو تم مرثال  مُ اأم عالمات التشغيل والتصنيع. وهثب  هذا العالمات بصورة تائمة ) بشااتة، واذلك
مرم.  5  بصورة تائمة على إطار حزمة األسطوا ات. ويبلغ احلرد األتىن حلجرم العالمرات، باسرتثناء رمرز هعبئرة األمرم املتحردة، هثبَّ 

 مم. 10ويكوم احلد األتىن حلجم رمز هعبئة األمم املتحدة 
 هوضع العالمات التالية: 6-2-2-10-3

 ؛ه()ي( و)ب( و)ج( و)ت( و)2-7-2-2-6عالمات الشااتة املبينة يف  )ي(
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 األمم المتحدة التي تحمل أرقاممنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية وضع العالمات على  6-2-2-9
 ةواضرررحالعالمرررات ال األمرررم املتحررردة يرقرررام حتمرررل الررريمنظومرررات التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررة علرررى  هوضرررع 6-2-2-9-1
منظومرررات التخرررزي  باخلررردش( علرررى  يو بررالنقش، يو الررروارتة يت ررراا. وهُثبَّررر  هرررذا العالمررات بصرررورة تائمرررة )بررراخلتم، مرررثال ، ةقررروءاملو 

ناء رمررز التعبئررة اخلرراص . وباسررتثمنظومررات التخررزي  اهليدريديرة الفلزيررة عنررق اررل مرر  يو قمرة يو ، وذلررك علررى اتررفاهليدريديرة الفلزيررة
يصرغر بعرد إمجرايل  بلرغالري ي نظومرات التخرزي  اهليدريديرة الفلزيرةملمرم  5جرم هرذا العالمرات حل احلرد األتىنباألمم املتحردة، يكروم 

رمرز  يمرا مم. 140ع  يصغر بعد إمجايل هلا  يقلالي  منظومات التخزي  اهليدريدية الفلزيةمم على  2.5وياثر،  يو مم 140 هلا
الرري يكرروم يصررغر بعررد  منظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة مررم علررى 10التعبئررة اخلرراص برراألمم املتحرردة فيكرروم يصررغر حجررم لرر  

الرري يكرروم يصررغر بعررد إمجررايل هلررا يقررل  منظومررات التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة مررم علررى 5ياثررر، و يو مررم 140إمجررايل هلررا مسرراويا  
 مم.  140 م 
  مات التالية:هوضع العال 6-2-2-9-2

 ؛ مز التعبئة اخلاص باألمم املتحدةر  )ي(

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبرات يم العبروة 
متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر  يو الصراريج النقرال يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 
 املعيار التقي املستعَمل للتصميم والصنع واالختبار(؛) "ISO 16111"و )ب(
يُرردلة عليارا بالعالمررات املميِّررزة املوضرروعة علررى  امررا  احلررروف املميِّررزة هلويررة بلرد االعتمررات يو واحلررف )ج(

 املرابات ذات احملراات يف  ظام املرور الدويل؛
املميِّررزة هلويررة هيئررة الفحررص املسررجَّلة لرردى السررلطة املختصررة يف البلررد املرررخِّص الدمغررة  يو والعالمررة )ت(

 بوضع العالمات؛
 وهررراري  الفحرررص البررردئي، السرررنة )يربعرررة يرقرررام(، مث الشرررار )رقمرررام( يفصرررل بينامرررا شررررطة مائلرررة  )ه(

 (؛"/")ي  
 ؛"BAR"ويلي  احلروف  "PH" وضغط اختبار الوعاء بالبار، يسبق  احلرفام )و(
ويليرر   "RCP"وضررغط احلمولررة املقرردَّر بالبررار ملنظومررة التخررزي  اهليدريديررة الفلزيررة، يسرربق  احلررروف  )ز(

 ؛"BARاحلروف 
وعالمة الصا ع املسجَّلة لدى السلطة املختصة. وإذا اام بلرد الصرنع غر  بلرد املوافقرة يوضرع قبرل  )ح(

ليارا بالعالمرات املميِّرزة املوضروعة علرى يُدلة ع اما  عالمة الصا ع احلروف املميزة هلوية بلد الصنع،
 يف  ظررام املررور الرردويل. ويُفَصرل برخت عالمررة البلرد وعالمررة الصرا ع بفسررحة املرابرات ذات احملرارات

 بشرطة مائلة؛ يو
 املسلسل الذ  وضع  الصا ع؛ رقمال )ط(
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تاللررة  "H"األوعيررة املرابررة ذات البطا ررة الفوالذيررة، يوضررع احلرررف  يو ويف حالررة األوعيررة الفوالذيررة ) (
 (؛ 1SO 11114-1:2012على مواءمة الفوالذ )ا ظر املعيار 

احملررردوتة العمرررر، هررراري  اال قضررراء، مررردلوال عليررر   منظومرررات التخرررزي  اهليدريديرررة الفلزيرررةويف حالرررة  ) (
)رقمررام(، يفصررل بينامررا شرررطة مائلررة  يلياررا السررنة )يربعررة يرقررام(، مث الشررار "FINAL" برراحلروف

 (."/")ي  
( يعالا بالتتابع املرذاور. وضرغط االختبرار )و( يسربق  ههظار عالمات الشااتة املبيَّنة يف البنوت )ي( إىل ) 

 مباشرة ضغط احلمولة املقدَّر )ز(. وهظار عالمات الصنع املبيةنة يف البنوت )ح( إىل ) ( يعالا بالتتابع املذاور.

وُيسرمح بوضررع عالمرات يخرررى يف املسراحات غرر  اجلردار اجلررا يب، بشررط يم يكرروم ذلرك يف املسرراحات  6-2-2-9-3
جيروز يم هتعرار  هرذا العالمرات مرع العالمرات  وال يسببام هراةرزات إبارات ضرارة. ال املنخفضة اإلباات، ويم هكوم ئجم وعمق

 املطلوبة.
بياهنررا، هُعلَّررم اررل منظومررة مررزي  هيدريديررة معد يررة مسررتوفية الشرررتاطات باإلضررافة إىل العالمررات املتقرردم  6-2-2-9-4

 بالعالمات التالية: 4-2-2-6الفحص واالختبار الدوريخت املبيةنة يف 
  احلررروف الدالررة علررى هويررة البلررد الررذ  خرروَّل اهليئررة إبررراء الفحررص واالختبررار الرردوريخت، يو احلرررف )ي(

 ة املوضروعة علرى املرابرات ذات احملرارات يف  ظرام املررور الردويل.يُدلة علياا بالعالمرات املميِّرز  اما
إذا اا رر  هررذا اهليئررة معتمرردة لرردى السررلطة املختصررة يف البلررد  ةهررذا العالمررات مطلوبرر هكرروم وال

 الذ  وافق على الصنع؛
 العالمة املسجَّلة للايئة الي خوَّلتاا السلطة املختصة إبراء الفحص واالختبار الدوريخت؛ )ب(

 هاري  الفحص واالختبار الدوريخت، السنة )رقمام(، مث الشار )رقمام(، يفصرل بينامرا خرط مائرل  ج()
 (. وجيوز استعمال يربعة يرقام لتحديد السنة."/")ي  

 .  وهظار العالمات املتقدم ذارها بالتتابع املبختَّ
 حزم األسطواناتوضع العالمات على  6-2-2-10

  .7-2-2-6 رقمى فراتى األسطوا ات يف حزم األسطوا ات وفقا  للهوضع العالمات عل 6-2-2-10-1
وارورة  هوضرع علرى حرزم األسرطوا ات الري حتمرل عالمرة األمرم املتحردة عالمرات بصرورة واضرحة ومقرروءة 6-2-2-10-2

حتفرر( علرى لوحرة  يو هرنقش يو تم مرثال  مُ اأم عالمات التشغيل والتصنيع. وهثب  هذا العالمات بصورة تائمة ) بشااتة، واذلك
مرم.  5  بصورة تائمة على إطار حزمة األسطوا ات. ويبلغ احلرد األتىن حلجرم العالمرات، باسرتثناء رمرز هعبئرة األمرم املتحردة، هثبَّ 

 مم. 10ويكوم احلد األتىن حلجم رمز هعبئة األمم املتحدة 
 هوضع العالمات التالية: 6-2-2-10-3

 ؛ه()ي( و)ب( و)ج( و)ت( و)2-7-2-2-6عالمات الشااتة املبينة يف  )ي(
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)و( و)ط( و) ( والرررروزم اإلمجرررايل إلطررررار احلزمررررة 3-7-2-2-6وعالمرررات التشررررغيل املبينرررة يف  )ب(
احلرزم  يمرا ومجيع األبزاء املرابة بصورة تائمة )األسطوا ات، وامل شع ، والرتايبات، والصرمامات(.

، واألسررتيلخت اخلررايل مرر  1001مررم املتحرردة األ رقررماملعرردة لنقررل األسررتيلخت املررذاب، املرردرج حترر  
، فتحمررل الكتلررة الفارغررة علررى النحررو املبررخت يف 3374األمررم املتحرردة  رقررماملررذي ، املرردرج حترر  

 ؛ISO 10961:2010عيار املم   2-4-الفقرة باء

 )ع(. )م( و)س(، وحس  االقتضاء،4-7-2-2-6وعالمات التصنيع املبينة يف  )ج(

 ات يف ثالث جمموعات:هره  العالم 6-2-2-10-4
 ؛)ج(3-10-2-2-6هكوم عالمات الصنع هي اجملموعة العليا وهظار بالتتابع املبختَّ يف  )ي(

، وعالمررة التشررغيل )ب(3-10-2-2-6هضررم اجملموعررة الوسررطى عالمررات التشررغيل الرروارتة يف  )ب(
ا   )ط( إم ا3-7-2-2-6 )و( هسبقاا عالمة التشغيل الوارتة يف3-7-2-2-6الوارتة يف 

 األخ ة مطلوبة.

 )ي(.3-10-2-2-6 املبخت يفبالتتابع هكوم عالمات الشااتة هي اجملموعة السفلى وهظار  )ج(
 تحمل أرقام األمم المتحدة ال اشتراطات أوعية الضغط التي 6-2-3
هصررمم وهبرر   ،2-2-6هصررمم وهبرر  وهفحررص ومتررد وهعتمررد وفقررا  الشرررتاطات  ال يوعيررة الضررغط الرري 6-2-3-1

  .1-2-6الشرتاطات العامة الوارتة يف ل وفقا  و  ،وهفحص ومتد وهعتمد وفقا  ألحكام مدو ة هقنية هعرتف لا السلطة املختصة
يوضرع عليارا رمرز  القسرم اليوعيرة الضرغط الري هصرمم وهبر  وهفحرص ومترد وهعتمرد وفقرا  ألحكرام هرذا  6-2-3-2

 هعبئة األمم املتحدة. 
  األسطوا ات واأل ابي  ويوعية الضغط وحزم األسرطوا ات ويوعيرة الضرغط االحتياطيرة املعد يرة ئيرغ هب 6-2-3-3

 هكوم  سبة اال فجار الد يا )ضغط اال فجار مقسوما  على ضغط االختبار( على النحو التايل:
 ألوعية الضغط القابلة إلعاتة امللء، 1.50 
 لء.ألوعية الضغط غ  القابلة إلعاتة امل 2.00 

 هوضع العالمات وفقا  الشرتاطات السلطة املختصة يف بلد االستخدام. 6-2-3-4
 أوعية الضغط االحتياطية 6-2-3-5

 ،والررتخلص مناررا بطريقررة مأمو ررةاالحتيرراطي للسررماح مبناولررة يوعيررة الضررغط املنقولررة تاخررل وعرراء الضررغط  
مثرررل الررررؤوس  ،سرررطوا ات الضرررغطي يو سرررطوا اتاألب فيمرررا يتصرررلهسرررتخدم خبرررالف ذلرررك  ال اتميكررر  يم يتضرررم  التصرررميم معرررد

 سطواين.املنبسطة، ووسائل الفتح السريعة، والفتحات يف اجلزء اال
ظررراهرة االحتياطيرررة وجيررر  يم هكررروم التوبيارررات املتعلقرررة باملناولرررة واالسرررتخدام املرررأمو خت ألوعيرررة الضرررغط  

برزءا  مر  شرااتة االعتمرات. وجير  يم هرذار يف شرااتة االعتمرات بوضوح يف وثيقة هقدمي الطل  إىل السلطة املختصة، ويم هشكل 
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. وجيرر  ييضررا  إتراج قائمرة مبرروات صررنع مجيرع األبررزاء احملتمررل مالمسررتاا االحتيراطي يوعيرة الضررغط املرررخص بنقلارا يف وعرراء الضررغط
 للبضائع اخلطرة.

 .ياطياالحت وجي  يم يسلم الصا ع  سخة م  شااتة االعتمات إىل مالك وعاء الضغط 
يتفررق مررع  مبررا االحتياطيررةوجيرر  يم حترردت السررلطة املختصررة عمليررة وضررع العالمررات علررى يوعيررة الضررغط  

يم هتضرررم  يف االعتبرررار حسررر  االقتضررراء. وجيررر   7-2-2-6مرررع يخرررذ يحكرررام وضرررع العالمرررات الررروارتة يف  3-2-6 الفقررررة
 را.لوعاء الضغط االحتياطي وضغط اختباالسعة املائية املوضوعة العالمات 
اجلديرردة االحتياطيررة علررى يوعيررة الضررغط االحتياطيررة جيرروز هطبيررق هررذا األحكررام املتعلقررة بأوعيررة الضررغط  مالحظة:

اجلديردة االحتياطيرة يرخص خبالف ذلك، وجي  هطبيقاا على مجيع يوعية الضغط  ، ما مل2013اا وم الثاين/يناير   1م   اعتبارا  
يتفررق مررع اللرروائح الوطنيررة مبوافقررة  املعتمرردة مبررااالحتياطيررة وجيرروز اسررتخدام يوعيررة الضررغط . 2014اررا وم الثاين/ينرراير   1مرر   اعتبررارا  

 السلطات املختصة يف البلدام املستخدمة هلا.
)خراطيش الغاز( وخراطيش الخاليا  الصغيرة الحاوية للغاز وعيةاألو اشتراطات رذاذات األيروسول  6-2-4

 الوقودية الحاوية لغاز لهوب مسيَّل
جيررر  يف محررام خرطوشررة خاليررا وقوتيررة الختبررار  يو خرطوشررة غرراز يو ع اررل رذاذة ييروسررول ولرروءةمضرر 

  .2-4-2-6 رقملل بديل معتمد حلمام املاء وفقا   يو 1-4-2-6 رقممائي ساخ  وفقا  لل
 اختبار حمام الماء الساخن 6-2-4-1
الضرغط الرداخلي إىل الضرغط الرذ  يصرل إلير  هكوم تربة حررارة محرام املراء ومردة االختبرار ئيرغ يصرل  6-2-4-1-1

خرطوشرررة  خرطوشررة الغررراز يو سررعة رذاذة األيروسرررول يو  يف املائررة مررر 95يتجررراوز الطررور السرررائل  س إذا مل50ºس )يو 55º عنررد
خرررررراطيش الغررررراز  اا ررررر  رذاذات األيروسرررررول يو س(. وإذا اا ررررر  احملتويرررررات حساسرررررة للحررررررارة، يو50ºاخلاليرررررا الوقوتيرررررة عنرررررد 

 20يش اخلاليررا الوقوتيررة مصررنوعة مرر  مرراتة بالسررتيكية هصرربح لينررة عنررد هررذا الدربررة، هضرربط تربررة حرررارة احلمررام بررخت خررراط يو
عنرد تربرة احلررارة  2 000خرطوشرة خاليرا وقوتيرة مر  ارل  خرطوشرة غراز يو س، ولك  متد باإلضافة إىل ذلرك رذاذة يو30ºو

 األعلى.
خرطوشررة اخلاليرررا  يو خرطوشررة الغرراز يو ائررم يف رذاذة األيروسررولهشرروا ت يو حيرردث ي  هسرررب يال جيرر  6-2-4-1-2

خرطوشرة اخلاليرا الوقوتيرة البالسرتيكية بسرب   يو خرطوشرة الغراز يو الوقوتية، باستثناء ي   ميك  يم حيدث هشوا لرذاذة األيروسول
 حيدث هسرب مناا. يال الليو ة، شريطة

 الطرائق البديلة 6-2-4-2
ة السلطة املختصة، استخدام طرائق بديلة هوفر مستوى معراتال  مر  األمرام، شرريطة جيوز، بناء  على موافق 

  .3-2-4-2-6 يو 2-2-4-2-6، وعند االقتضاء، يف 1-2-4-2-6استيفاء االشرتاطات املبينة يف 
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)و( و)ط( و) ( والرررروزم اإلمجرررايل إلطررررار احلزمررررة 3-7-2-2-6وعالمرررات التشررررغيل املبينرررة يف  )ب(
احلرزم  يمرا ومجيع األبزاء املرابة بصورة تائمة )األسطوا ات، وامل شع ، والرتايبات، والصرمامات(.

، واألسررتيلخت اخلررايل مرر  1001مررم املتحرردة األ رقررماملعرردة لنقررل األسررتيلخت املررذاب، املرردرج حترر  
، فتحمررل الكتلررة الفارغررة علررى النحررو املبررخت يف 3374األمررم املتحرردة  رقررماملررذي ، املرردرج حترر  

 ؛ISO 10961:2010عيار املم   2-4-الفقرة باء

 )ع(. )م( و)س(، وحس  االقتضاء،4-7-2-2-6وعالمات التصنيع املبينة يف  )ج(

 ات يف ثالث جمموعات:هره  العالم 6-2-2-10-4
 ؛)ج(3-10-2-2-6هكوم عالمات الصنع هي اجملموعة العليا وهظار بالتتابع املبختَّ يف  )ي(

، وعالمررة التشررغيل )ب(3-10-2-2-6هضررم اجملموعررة الوسررطى عالمررات التشررغيل الرروارتة يف  )ب(
ا   )ط( إم ا3-7-2-2-6 )و( هسبقاا عالمة التشغيل الوارتة يف3-7-2-2-6الوارتة يف 

 األخ ة مطلوبة.

 )ي(.3-10-2-2-6 املبخت يفبالتتابع هكوم عالمات الشااتة هي اجملموعة السفلى وهظار  )ج(
 تحمل أرقام األمم المتحدة ال اشتراطات أوعية الضغط التي 6-2-3
هصررمم وهبرر   ،2-2-6هصررمم وهبرر  وهفحررص ومتررد وهعتمررد وفقررا  الشرررتاطات  ال يوعيررة الضررغط الرري 6-2-3-1

  .1-2-6الشرتاطات العامة الوارتة يف ل وفقا  و  ،وهفحص ومتد وهعتمد وفقا  ألحكام مدو ة هقنية هعرتف لا السلطة املختصة
يوضرع عليارا رمرز  القسرم اليوعيرة الضرغط الري هصرمم وهبر  وهفحرص ومترد وهعتمرد وفقرا  ألحكرام هرذا  6-2-3-2

 هعبئة األمم املتحدة. 
  األسطوا ات واأل ابي  ويوعية الضغط وحزم األسرطوا ات ويوعيرة الضرغط االحتياطيرة املعد يرة ئيرغ هب 6-2-3-3

 هكوم  سبة اال فجار الد يا )ضغط اال فجار مقسوما  على ضغط االختبار( على النحو التايل:
 ألوعية الضغط القابلة إلعاتة امللء، 1.50 
 لء.ألوعية الضغط غ  القابلة إلعاتة امل 2.00 

 هوضع العالمات وفقا  الشرتاطات السلطة املختصة يف بلد االستخدام. 6-2-3-4
 أوعية الضغط االحتياطية 6-2-3-5

 ،والررتخلص مناررا بطريقررة مأمو ررةاالحتيرراطي للسررماح مبناولررة يوعيررة الضررغط املنقولررة تاخررل وعرراء الضررغط  
مثرررل الررررؤوس  ،سرررطوا ات الضرررغطي يو سرررطوا اتاألب فيمرررا يتصرررلهسرررتخدم خبرررالف ذلرررك  ال اتميكررر  يم يتضرررم  التصرررميم معرررد

 سطواين.املنبسطة، ووسائل الفتح السريعة، والفتحات يف اجلزء اال
ظررراهرة االحتياطيرررة وجيررر  يم هكررروم التوبيارررات املتعلقرررة باملناولرررة واالسرررتخدام املرررأمو خت ألوعيرررة الضرررغط  

برزءا  مر  شرااتة االعتمرات. وجير  يم هرذار يف شرااتة االعتمرات بوضوح يف وثيقة هقدمي الطل  إىل السلطة املختصة، ويم هشكل 
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. وجيرر  ييضررا  إتراج قائمرة مبرروات صررنع مجيرع األبررزاء احملتمررل مالمسررتاا االحتيراطي يوعيرة الضررغط املرررخص بنقلارا يف وعرراء الضررغط
 للبضائع اخلطرة.

 .ياطياالحت وجي  يم يسلم الصا ع  سخة م  شااتة االعتمات إىل مالك وعاء الضغط 
يتفررق مررع  مبررا االحتياطيررةوجيرر  يم حترردت السررلطة املختصررة عمليررة وضررع العالمررات علررى يوعيررة الضررغط  

يم هتضرررم  يف االعتبرررار حسررر  االقتضررراء. وجيررر   7-2-2-6مرررع يخرررذ يحكرررام وضرررع العالمرررات الررروارتة يف  3-2-6 الفقررررة
 را.لوعاء الضغط االحتياطي وضغط اختباالسعة املائية املوضوعة العالمات 
اجلديرردة االحتياطيررة علررى يوعيررة الضررغط االحتياطيررة جيرروز هطبيررق هررذا األحكررام املتعلقررة بأوعيررة الضررغط  مالحظة:

اجلديردة االحتياطيرة يرخص خبالف ذلك، وجي  هطبيقاا على مجيع يوعية الضغط  ، ما مل2013اا وم الثاين/يناير   1م   اعتبارا  
يتفررق مررع اللرروائح الوطنيررة مبوافقررة  املعتمرردة مبررااالحتياطيررة وجيرروز اسررتخدام يوعيررة الضررغط . 2014اررا وم الثاين/ينرراير   1مرر   اعتبررارا  

 السلطات املختصة يف البلدام املستخدمة هلا.
)خراطيش الغاز( وخراطيش الخاليا  الصغيرة الحاوية للغاز وعيةاألو اشتراطات رذاذات األيروسول  6-2-4

 الوقودية الحاوية لغاز لهوب مسيَّل
جيررر  يف محررام خرطوشررة خاليررا وقوتيررة الختبررار  يو خرطوشررة غرراز يو ع اررل رذاذة ييروسررول ولرروءةمضرر 

  .2-4-2-6 رقملل بديل معتمد حلمام املاء وفقا   يو 1-4-2-6 رقممائي ساخ  وفقا  لل
 اختبار حمام الماء الساخن 6-2-4-1
الضرغط الرداخلي إىل الضرغط الرذ  يصرل إلير  هكوم تربة حررارة محرام املراء ومردة االختبرار ئيرغ يصرل  6-2-4-1-1

خرطوشرررة  خرطوشررة الغررراز يو سررعة رذاذة األيروسرررول يو  يف املائررة مررر 95يتجررراوز الطررور السرررائل  س إذا مل50ºس )يو 55º عنررد
خرررررراطيش الغررررراز  اا ررررر  رذاذات األيروسرررررول يو س(. وإذا اا ررررر  احملتويرررررات حساسرررررة للحررررررارة، يو50ºاخلاليرررررا الوقوتيرررررة عنرررررد 

 20يش اخلاليررا الوقوتيررة مصررنوعة مرر  مرراتة بالسررتيكية هصرربح لينررة عنررد هررذا الدربررة، هضرربط تربررة حرررارة احلمررام بررخت خررراط يو
عنرد تربرة احلررارة  2 000خرطوشرة خاليرا وقوتيرة مر  ارل  خرطوشرة غراز يو س، ولك  متد باإلضافة إىل ذلرك رذاذة يو30ºو

 األعلى.
خرطوشررة اخلاليرررا  يو خرطوشررة الغرراز يو ائررم يف رذاذة األيروسررولهشرروا ت يو حيرردث ي  هسرررب يال جيرر  6-2-4-1-2

خرطوشرة اخلاليرا الوقوتيرة البالسرتيكية بسرب   يو خرطوشرة الغراز يو الوقوتية، باستثناء ي   ميك  يم حيدث هشوا لرذاذة األيروسول
 حيدث هسرب مناا. يال الليو ة، شريطة

 الطرائق البديلة 6-2-4-2
ة السلطة املختصة، استخدام طرائق بديلة هوفر مستوى معراتال  مر  األمرام، شرريطة جيوز، بناء  على موافق 

  .3-2-4-2-6 يو 2-2-4-2-6، وعند االقتضاء، يف 1-2-4-2-6استيفاء االشرتاطات املبينة يف 
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  ظام اجلوتة 6-2-4-2-1
خرررراطيش اخلاليرررا  يو خرررراطيش الغررراز يو يتعرررخت وبررروت  ظرررام للجررروتة لررردى معبئررري رذاذات األيروسررروالت 

خرراطيش  يو خرراطيش الغراز يو الوقوتية ومنتجي مكو اهتا. وينفرذ  ظرام اجلروتة إبرراءات هكفرل رفر  مجيرع رذاذات األيروسروالت
 الي حيدث هسرب فياا، وعدم هقدمياا للنقل. يو اخلاليا الوقوتية املشوهة

 يلي: ما ويشمل  ظام اجلوتة 
 ت؛وصف اهليكل التنظيمي واملسؤوليا )ي(

والتعليمات ذات الصرلة الري ستسرتخدم يف الفحرص واالختبرار، ومراقبرة اجلروتة، وضرمام اجلروتة،  )ب(
 وهنفيذ العمليات؛

وسررررررررجالت للجرررررررروتة، مرررررررر  قبيررررررررل هقررررررررارير الفحررررررررص، وبيا ررررررررات االختبررررررررار، وبيا ررررررررات املعررررررررايرة  )ج(
 اجلوتة؛ وشااتات

  و فعال؛ ومرابعات جترياا اإلتارة لتأمخت هشغيل  ظام اجلوتة على )ت(
 وعملية ملراقبة الوثائق ومرابعتاا؛ )ه(
 ووسيلة لكشف الرذاذات غ  املستوفية للمواصفات؛ )و(
 وبرامج للتدري  ويسالي  لتأهيل العاملخت املعنيخت؛ )ز(
 وإبراءات لضمام عدم وبوت عط  يف املنتج الناائي. )ح(

وهرردقيقات توريرة مقنعرة للسررلطة املختصرة. وهكفرل هررذا التردقيقات يم يكروم النظررام  بردئيوجيررى هردقيق  
 املتفق علي  ُمرضيا  وفعاال ، ويم يظل اذلك. وُمطر السلطة املختصة مسبقا  بأ  هعديل يُتوخى إبراؤا يف النظام املتفق علي .

 رذاتات األيروسول 6-2-4-2-2
 لي مضع هلا رذاذات األيروسول قبل ملئاااختبارات الضغط واإلحكام ا 6-2-4-2-2-1

يتجرراوز احلررد األقصررى املتوقررع يف الرررذاذات اململرروءة  يو مضررع اررل رذاذة ييروسررول فارغررة لضررغط يسرراو  
يقرررررل  وال س(. 50ºيف املائرررررة مررررر  سرررررعة رذاذة األيروسرررررول عنرررررد  95يتجررررراوز الطرررررور السرررررائل  مل س إذا50ºس )يو 55ºعنرررررد 
يتجرراوز  يو علرى التسرررب مبعردل يسرراو  تلرريال  املصررمم للررذاذات. فرراذا يظاررت ييررة رذاذة ييروسرول الضررغط عر  ثلثرري الضرغط  هرذا
 عيبا  آخر، وب  رفضاا.  يو يظارت هشوها   يو عند ضغط االختبار، 1-. ث1مليبار  10-2×  3.3

 اختبار رذاذات األيروسول بعد ملئاا 6-2-4-2-2-2
ملررلء مرر  مالءمررة ضرربط بارراز التغضررخت ويتأاررد مرر  اسررتخدام قبررل عمليررة املررلء، يتحقررق القررائم بعمليررة ا 

 املاتة الدافعة احملدتة يف املواصفات. 
يكفرري  مبررا وهرروزم اررل رذاذة ولرروءة، ومضررع الختبررار اإلحكررام. ويكرروم بارراز اشررف التسرررب حساسررا   

 س. 20ºعند  1-. ث1مليبار  3-10×  2.0ليكشف على األقل معدل هسرب مقدارا 
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 وزم زائد. يو هشوا يو رذاذة هكشف ع  هسربوهُرف  يية  
 خراطيش الغاز وخراطيش اخلاليا الوقوتية 6-2-4-2-3
 الي مضع هلا خراطيش الغاز وخراطيش اخلاليا الوقوتيةاختبارات الضغط  6-2-4-2-3-1

يتجرراوز احلررد األقصررى  يو لضررغط اختبررار يسرراو  يررةخرطوشررة خاليررا وقوت يو مضررع اررل خرطوشررة غرراز 
س(. 50ºيف املائرررة مررر  سرررعة الوعررراء عنرررد  95 يتجررراوز الطرررور السرررائل مل س إذا50ºس )يو 55ºع يف األوعيرررة اململررروءة عنرررد املتوقررر

عر  ثلثري الضرغط املصرمم يقرل  ال وجير  يم يرةاليرا الوقوتاخلخرطوشرة  يو وضغط االختبار هذا هو الضرغط احملردت خلرطوشرة الغراز
خرطوشة خاليرا وقوتيرة تلريال  علرى التسررب مبعردل  يو . فاذا يظارت يية خرطوشة غازيةاليا الوقوتاخلخراطيش  يو خلراطيش الغاز

 عيبا  آخر، وب  رفضاا. يو يظارت هشوها   يو عند ضغط االختبار، 1-. ث1مليبار  2-10×  3.3يتجاوز  يو يساو 

 الوقوتية اخلالياخراطيش  يو اختبارات اإلحكام الي مضع هلا خراطيش الغاز 6-2-4-2-3-2
قبررررل عمليررررة املررررلء وإحكررررام اإلغررررالق، يتأاررررد املسررررؤول عرررر  املررررلء مرررر  إغررررالق مجيررررع وسررررائل اإلغررررالق  

 وبدت( ومعدات اإلحكام املرهبطة لا بشكل مالئم وم  استخدام الغاز احملدت. )إم
حيحة حتتررو  علررى اتلررة الغرراز الصرر يررةخرطوشررة خاليررا وقوت يو وجيرر  التحقررق مرر  يم اررل خرطوشررة غرراز 

يكفرررري ليكشرررف علرررى األقررررل معررردل هسرررررب  مبرررا ومررر  يهنرررا مضررررع الختبرررار اإلحكرررام. ويكرررروم باررراز اشرررف التسرررررب حساسرررا  
 س.20ºعند  1-. ث1مليبار  3-10×  2.0 مقدارا

هتطابق فيارا اتلرة الغراز مرع احلردوت املصررح عنارا  ال يةخرطوشة خاليا وقوت يو وهُرف  ي  خرطوشة غاز 
 هشوا. يو على هسرب هظار تليال   يو للكتلة

األيروسرروالت  2-4-2-6و 1-4-2-6مضررع لألحكررام املبينررة يف  ال رهنررا  مبوافقررة السررلطة املختصررة، 6-2-4-3
 :قيد الشروط التاليةضارا  يف اختبار محام املاء الساخ ، وذلك هأثةرا واألوعية الصغ ة الي يشرتط هعقيماا ولكناا قد هتأثر 

   هلوبة وإمايم حتتو  على غازات غ )ي(
 طبيرة بيطريرة يو حتتو  علرى مروات يخررى مر  مكوِّ رات املنتجرات الصريدلية ألغررا  طبيرة '1'

 شاب  م  األغرا ؛ ما يو
 يو حتتو  على موات يخرى مستعملة يف سياق إ تاج املنتجات الصيدلية؛ '2'
 شاب ؛ ما يو الطبية البيطرية يو يو ُهستعمل يف التطبيقات الطبية '3'

وحتقيق مستوى مكاف  م  السرالمة يف اسرتعمال الصرا ع طرائرق بديلرة لكشرف التسررب ومقاومرة  )ب(
يف  1هقررررل عرررر   ال الضررررغط، مثررررل الكشررررف برررراهل ليوم ومحررررام املرررراء السرررراخ  علررررى عيةنررررة إحصررررائية

 م  ال تفعة إ تابية؛  2 000
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  ظام اجلوتة 6-2-4-2-1
خرررراطيش اخلاليرررا  يو خرررراطيش الغررراز يو يتعرررخت وبررروت  ظرررام للجررروتة لررردى معبئررري رذاذات األيروسررروالت 

خرراطيش  يو خرراطيش الغراز يو الوقوتية ومنتجي مكو اهتا. وينفرذ  ظرام اجلروتة إبرراءات هكفرل رفر  مجيرع رذاذات األيروسروالت
 الي حيدث هسرب فياا، وعدم هقدمياا للنقل. يو اخلاليا الوقوتية املشوهة

 يلي: ما ويشمل  ظام اجلوتة 
 ت؛وصف اهليكل التنظيمي واملسؤوليا )ي(

والتعليمات ذات الصرلة الري ستسرتخدم يف الفحرص واالختبرار، ومراقبرة اجلروتة، وضرمام اجلروتة،  )ب(
 وهنفيذ العمليات؛

وسررررررررجالت للجرررررررروتة، مرررررررر  قبيررررررررل هقررررررررارير الفحررررررررص، وبيا ررررررررات االختبررررررررار، وبيا ررررررررات املعررررررررايرة  )ج(
 اجلوتة؛ وشااتات

  و فعال؛ ومرابعات جترياا اإلتارة لتأمخت هشغيل  ظام اجلوتة على )ت(
 وعملية ملراقبة الوثائق ومرابعتاا؛ )ه(
 ووسيلة لكشف الرذاذات غ  املستوفية للمواصفات؛ )و(
 وبرامج للتدري  ويسالي  لتأهيل العاملخت املعنيخت؛ )ز(
 وإبراءات لضمام عدم وبوت عط  يف املنتج الناائي. )ح(

وهرردقيقات توريرة مقنعرة للسررلطة املختصرة. وهكفرل هررذا التردقيقات يم يكروم النظررام  بردئيوجيررى هردقيق  
 املتفق علي  ُمرضيا  وفعاال ، ويم يظل اذلك. وُمطر السلطة املختصة مسبقا  بأ  هعديل يُتوخى إبراؤا يف النظام املتفق علي .

 رذاتات األيروسول 6-2-4-2-2
 لي مضع هلا رذاذات األيروسول قبل ملئاااختبارات الضغط واإلحكام ا 6-2-4-2-2-1

يتجرراوز احلررد األقصررى املتوقررع يف الرررذاذات اململرروءة  يو مضررع اررل رذاذة ييروسررول فارغررة لضررغط يسرراو  
يقرررررل  وال س(. 50ºيف املائرررررة مررررر  سرررررعة رذاذة األيروسرررررول عنرررررد  95يتجررررراوز الطرررررور السرررررائل  مل س إذا50ºس )يو 55ºعنرررررد 
يتجرراوز  يو علرى التسرررب مبعردل يسرراو  تلرريال  املصررمم للررذاذات. فرراذا يظاررت ييررة رذاذة ييروسرول الضررغط عر  ثلثرري الضرغط  هرذا
 عيبا  آخر، وب  رفضاا.  يو يظارت هشوها   يو عند ضغط االختبار، 1-. ث1مليبار  10-2×  3.3

 اختبار رذاذات األيروسول بعد ملئاا 6-2-4-2-2-2
ملررلء مرر  مالءمررة ضرربط بارراز التغضررخت ويتأاررد مرر  اسررتخدام قبررل عمليررة املررلء، يتحقررق القررائم بعمليررة ا 

 املاتة الدافعة احملدتة يف املواصفات. 
يكفرري  مبررا وهرروزم اررل رذاذة ولرروءة، ومضررع الختبررار اإلحكررام. ويكرروم بارراز اشررف التسرررب حساسررا   

 س. 20ºعند  1-. ث1مليبار  3-10×  2.0ليكشف على األقل معدل هسرب مقدارا 
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 وزم زائد. يو هشوا يو رذاذة هكشف ع  هسربوهُرف  يية  
 خراطيش الغاز وخراطيش اخلاليا الوقوتية 6-2-4-2-3
 الي مضع هلا خراطيش الغاز وخراطيش اخلاليا الوقوتيةاختبارات الضغط  6-2-4-2-3-1

يتجرراوز احلررد األقصررى  يو لضررغط اختبررار يسرراو  يررةخرطوشررة خاليررا وقوت يو مضررع اررل خرطوشررة غرراز 
س(. 50ºيف املائرررة مررر  سرررعة الوعررراء عنرررد  95 يتجررراوز الطرررور السرررائل مل س إذا50ºس )يو 55ºع يف األوعيرررة اململررروءة عنرررد املتوقررر

عر  ثلثري الضرغط املصرمم يقرل  ال وجير  يم يرةاليرا الوقوتاخلخرطوشرة  يو وضغط االختبار هذا هو الضرغط احملردت خلرطوشرة الغراز
خرطوشة خاليرا وقوتيرة تلريال  علرى التسررب مبعردل  يو . فاذا يظارت يية خرطوشة غازيةاليا الوقوتاخلخراطيش  يو خلراطيش الغاز

 عيبا  آخر، وب  رفضاا. يو يظارت هشوها   يو عند ضغط االختبار، 1-. ث1مليبار  2-10×  3.3يتجاوز  يو يساو 

 الوقوتية اخلالياخراطيش  يو اختبارات اإلحكام الي مضع هلا خراطيش الغاز 6-2-4-2-3-2
قبررررل عمليررررة املررررلء وإحكررررام اإلغررررالق، يتأاررررد املسررررؤول عرررر  املررررلء مرررر  إغررررالق مجيررررع وسررررائل اإلغررررالق  

 وبدت( ومعدات اإلحكام املرهبطة لا بشكل مالئم وم  استخدام الغاز احملدت. )إم
حيحة حتتررو  علررى اتلررة الغرراز الصرر يررةخرطوشررة خاليررا وقوت يو وجيرر  التحقررق مرر  يم اررل خرطوشررة غرراز 

يكفرررري ليكشرررف علرررى األقررررل معررردل هسرررررب  مبرررا ومررر  يهنرررا مضررررع الختبرررار اإلحكرررام. ويكرررروم باررراز اشرررف التسرررررب حساسرررا  
 س.20ºعند  1-. ث1مليبار  3-10×  2.0 مقدارا

هتطابق فيارا اتلرة الغراز مرع احلردوت املصررح عنارا  ال يةخرطوشة خاليا وقوت يو وهُرف  ي  خرطوشة غاز 
 هشوا. يو على هسرب هظار تليال   يو للكتلة

األيروسرروالت  2-4-2-6و 1-4-2-6مضررع لألحكررام املبينررة يف  ال رهنررا  مبوافقررة السررلطة املختصررة، 6-2-4-3
 :قيد الشروط التاليةضارا  يف اختبار محام املاء الساخ ، وذلك هأثةرا واألوعية الصغ ة الي يشرتط هعقيماا ولكناا قد هتأثر 

   هلوبة وإمايم حتتو  على غازات غ )ي(
 طبيرة بيطريرة يو حتتو  علرى مروات يخررى مر  مكوِّ رات املنتجرات الصريدلية ألغررا  طبيرة '1'

 شاب  م  األغرا ؛ ما يو
 يو حتتو  على موات يخرى مستعملة يف سياق إ تاج املنتجات الصيدلية؛ '2'
 شاب ؛ ما يو الطبية البيطرية يو يو ُهستعمل يف التطبيقات الطبية '3'

وحتقيق مستوى مكاف  م  السرالمة يف اسرتعمال الصرا ع طرائرق بديلرة لكشرف التسررب ومقاومرة  )ب(
يف  1هقررررل عرررر   ال الضررررغط، مثررررل الكشررررف برررراهل ليوم ومحررررام املرررراء السرررراخ  علررررى عيةنررررة إحصررررائية

 م  ال تفعة إ تابية؛  2 000
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سرررلطة إتارة    إشررررافيعرررالا، يم ُهصرررَنع حتررر‘ 2‘و‘ 1‘)ي(ل املنتجرررات الصررريدلية وفقرررا   ويف حالرررة )ج(
الرري يقرهتررا منظمررة الصررحة ؛ ويم هُرتَّبررع يف صررنعاا مبرراتئ املمارسررة الصررناعية اجليرردة صررحية وطنيررة

(WHO)العاملية 
 .، إذا اقتض  السلطة املختصة ذلك(2)

__________ 

 (2) WHO Publication: "Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: 

Good manufacturing practices and inspection. 
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  3-6 الفصل
 المعدية  موادال عبوات واختبار بناء اشتراطات

 2-6 الشعبةمن الفئة "ألف" المدرجة في 

 عموميات 6-3-1
 ."يلف"هنطبق اشرتاطات هذا الفصل على العبوات الي يقصد مناا  قل املوات املعدية م  الفئة  6-3-1-1
 العبواتب المتعلقة االشتراطات 6-3-2
ار  استخداماا حاليا  على على يساس العبوات اجل القسموضع  االشرتاطات املتعلقة بالعبوات يف هذا  6-3-2-1

 خمتلفررةاعرررتا  علررى اسررتخدام عبرروات ذات مواصررفات  ال . ومراعرراة للتقرردم العلمرري والتكنولرروبي، فا رر 4-1-6النحررو احملرردت يف 
ع  املواصفات املوضحة يف هذا الفصرل شرريطة يم هكروم فعةالرة علرى  فرس القردر، ومقبولرة لردى السرلطات املختصرة وقراترة علرى 

عر  الطرائرق املبينرة يف هرذا الالئحرة شرريطة يم هكروم  متلف. وميك  قبول طرائق اختبار 5-3-6بارات املوصوفة يف ابتياز االخت
 مكافئة هلا. 

اجلوتة هقبل  السلطة املختصة بغية ضمام استيفاء ال عبروة  لضمامهصنع العبوات ومتد مبوب  بر امج  6-3-2-2
 االشرتاطات املبينة يف هذا الفصل.

 -وعنررروام "العبررروة  ISO 16106:2006 ، بررررقمالقياسررري لتوحيررردل ةالدوليررر املنظمرررة وضرررعت إم املعيرررار الرررذ   :مالحظة
مبرراتئ لتطبيررق  -والعبرروات الكبرر ة  (IBCs)عبرروات البضررائع اخلطرررة واحلاويررات الوسرريطة للسرروائ   -طررروت النقررل للبضررائع اخلطرررة 

ISO 9001 .يوفر هوبياات مقبولة لإلبراءات الي ميك  اهباعاا " 
يقدم صا عو العبروات واملوزعروم الترالوم معلومرات عر  اإلبرراءات الري هتبرع ووصرفا  أل رواع ويبعرات وسرائل  6-3-2-3

ل، قرراترة علررى اإلغررالق )مبررا يف ذلررك احلشررايا املطلوبررة( وي  عناصررر يخرررى الزمررة لضررمام يم هكرروم الطررروت، ئالتاررا املقدمررة للنقرر
 ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة يف هذا الفصل. 

 رموز تسمية أنواع العبوات 6-3-3
  .7-2-1-6هرت رموز هسمية العبوات يف  6-3-3-1
على عبوة خاصرة مطابقرة لالشررتاطات  "U"رمز العبوة. ويدل احلرف  "W" يو "U"جيوز يم يلي احلرفام  6-3-3-2

على يم العبروة، علرى الررغم مر  يهنرا مر  النروع  فسر  الرذ  يشر  إلير  الرمرز، فاهنرا  "W"يدل احلرف . و 6-1-5-3-6الوارتة يف 
  .1-2-3-6وهعتد مكافئة هلا مبوب  االشرتاطات الوارتة يف  4-1-6ع  املواصفات املبينة يف  خمتلفةهصنع وفقا  ملواصفات 

 وضع العالمات  6-3-4
هررردل العالمرررات علرررى يم العبررروة الررري حتملارررا هنتمررري إىل منررروذج هصرررميمي ابتررراز االختبرررار بنجررراح، ويهنرررا  :1مالحظة 

 هستويف اشرتاطات هذا الفصل الي هتعلق بصنع العبوة ولك  ليس باستخداماا. 
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سرررلطة إتارة    إشررررافيعرررالا، يم ُهصرررَنع حتررر‘ 2‘و‘ 1‘)ي(ل املنتجرررات الصررريدلية وفقرررا   ويف حالرررة )ج(
الرري يقرهتررا منظمررة الصررحة ؛ ويم هُرتَّبررع يف صررنعاا مبرراتئ املمارسررة الصررناعية اجليرردة صررحية وطنيررة
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 .، إذا اقتض  السلطة املختصة ذلك(2)

__________ 
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Good manufacturing practices and inspection. 
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  3-6 الفصل
 المعدية  موادال عبوات واختبار بناء اشتراطات

 2-6 الشعبةمن الفئة "ألف" المدرجة في 

 عموميات 6-3-1
 ."يلف"هنطبق اشرتاطات هذا الفصل على العبوات الي يقصد مناا  قل املوات املعدية م  الفئة  6-3-1-1
 العبواتب المتعلقة االشتراطات 6-3-2
ار  استخداماا حاليا  على على يساس العبوات اجل القسموضع  االشرتاطات املتعلقة بالعبوات يف هذا  6-3-2-1

 خمتلفررةاعرررتا  علررى اسررتخدام عبرروات ذات مواصررفات  ال . ومراعرراة للتقرردم العلمرري والتكنولرروبي، فا رر 4-1-6النحررو احملرردت يف 
ع  املواصفات املوضحة يف هذا الفصرل شرريطة يم هكروم فعةالرة علرى  فرس القردر، ومقبولرة لردى السرلطات املختصرة وقراترة علرى 

عر  الطرائرق املبينرة يف هرذا الالئحرة شرريطة يم هكروم  متلف. وميك  قبول طرائق اختبار 5-3-6بارات املوصوفة يف ابتياز االخت
 مكافئة هلا. 

اجلوتة هقبل  السلطة املختصة بغية ضمام استيفاء ال عبروة  لضمامهصنع العبوات ومتد مبوب  بر امج  6-3-2-2
 االشرتاطات املبينة يف هذا الفصل.

 -وعنررروام "العبررروة  ISO 16106:2006 ، بررررقمالقياسررري لتوحيررردل ةالدوليررر املنظمرررة وضرررعت إم املعيرررار الرررذ   :مالحظة
مبرراتئ لتطبيررق  -والعبرروات الكبرر ة  (IBCs)عبرروات البضررائع اخلطرررة واحلاويررات الوسرريطة للسرروائ   -طررروت النقررل للبضررائع اخلطرررة 

ISO 9001 .يوفر هوبياات مقبولة لإلبراءات الي ميك  اهباعاا " 
يقدم صا عو العبروات واملوزعروم الترالوم معلومرات عر  اإلبرراءات الري هتبرع ووصرفا  أل رواع ويبعرات وسرائل  6-3-2-3

ل، قرراترة علررى اإلغررالق )مبررا يف ذلررك احلشررايا املطلوبررة( وي  عناصررر يخرررى الزمررة لضررمام يم هكرروم الطررروت، ئالتاررا املقدمررة للنقرر
 ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة يف هذا الفصل. 

 رموز تسمية أنواع العبوات 6-3-3
  .7-2-1-6هرت رموز هسمية العبوات يف  6-3-3-1
على عبوة خاصرة مطابقرة لالشررتاطات  "U"رمز العبوة. ويدل احلرف  "W" يو "U"جيوز يم يلي احلرفام  6-3-3-2

على يم العبروة، علرى الررغم مر  يهنرا مر  النروع  فسر  الرذ  يشر  إلير  الرمرز، فاهنرا  "W"يدل احلرف . و 6-1-5-3-6الوارتة يف 
  .1-2-3-6وهعتد مكافئة هلا مبوب  االشرتاطات الوارتة يف  4-1-6ع  املواصفات املبينة يف  خمتلفةهصنع وفقا  ملواصفات 

 وضع العالمات  6-3-4
هررردل العالمرررات علرررى يم العبررروة الررري حتملارررا هنتمررري إىل منررروذج هصرررميمي ابتررراز االختبرررار بنجررراح، ويهنرررا  :1مالحظة 

 هستويف اشرتاطات هذا الفصل الي هتعلق بصنع العبوة ولك  ليس باستخداماا. 
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 القصد م  العالمات هو مساعدة منتجي العبوات ومر  يقومروم بتجديردها واسرتخداماا و قلارا وارذلك :2مالحظة 
 السلطات التنظيمية. 

ال هقدم العالمات تائما  هفاصيل ااملة عر  مسرتويات االختبرار، إت، وقرد يتطلر  األمرر إيرالء مزيرد مر   :3مالحظة 
سرجل العبروات الري ابترازت  هقرارير االختبرار، يو االعتبار هلذا املستويات، وذلك مثال  ع  طريق الربوع إىل شااتة االختبرار، يو

 .االختبار بنجاح
حتمررل اررل عبررروة يعتررزم اسرررتخداماا وفقررا  هلرررذا الالئحررة عالمرررات مسررتدمية ومقرررروءة وموضرروعة يف مكرررام  6-3-4-1

 اررغ هظاررر العالمررات  30حالررة العبرروات الرري هتجرراوز اتلتاررا اإلمجاليررة  ويف وئجررم مناسرربخت للعبرروة ئيررغ هسررال رؤيررة العالمررات.
يقل ارهفاعاا  ال مم، ولك  12يقل ارهفاع احلروف واألرقام والرموز ع   وال على با باا. يو  س  مكررة مناا على قمة العبوة يو

يقررل. وهكرروم ذات حجررم مناسرر  يف حالررة العبرروات الرري  يو اررغ  30 يو لرررتا   30مررم يف حالررة العبرروات الرري هبلررغ سررعتاا  6عرر  
 يقل. يو اغ  5 يو لرتات 5 هبلغ
 :5-3-6 القسمو  القسمويف اشرتاطات هذا هوضع العالمات التالية على العبوة الي هست 6-3-4-2

 ؛ رمز األمم املتحدة للتعبئة  )ي(

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبرات يم العبروة 
متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر  يو النقرال الصراريج يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 
 ؛2-1-6الرمز الذ  يعخت  وع العبوة وفقا  الشرتاطات الفقرة  )ب(
 "؛2-6"الرهبة  "CLASS 6-2"عبارة  )ج(
 آخر رقمخت م  سنة هصنيع العبوة؛ )ت(
ذات الدولررة الرري رخصرر  مصرريص العالمررة، الرري هبيناررا العالمررة املميررزة املوضرروعة علررى املرابررات  )ه(

 احملراات يف  ظام املرور الدويل؛
 غ  ذلك م  العالمات املميزة للعبوة حسبما حتدتا السلطة املختصة؛ يو اسم الصا ع )و(
مباشررررة بعرررد الرمرررز  "U"يلرررزم إتراج احلررررف  6-1-5-3-6يف العبررروات الررري هسرررتويف اشررررتاطات  )ز(

 املطلوب يف البند )ب( يعالا. 
)ي( إىل )ز(؛ وال عالمرة مر  العالمرات الري يلرزم 2-4-3-6بالتسلسل املبخت يف يطبق وضع العالمات  6-3-4-3

 وضررعاا مبوبرر  هررذا الفقرررة الفرعيررة جيرر  يم هكرروم منفصررلة عرر  األخرررى بصررورة واضررحة، علررى سرربيل املثررال، بوضررع شرررطة مائلررة
  .4-4-3-6يسال التعرف علياا. وعلى سبيل املثال، ا ظر  ايما  هر  مسافة، يو

ية عالمة إضافية هرخص لا سلطة خمتصة ئيغ هبقى العالمة ويزة على الوب  الصحيح حسبما وهوضع ي 
 . 1-4-3-6هو وارت يف 
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 أمثلة العالمات  6-3-4-4
  4G/CLASS 6.2/06  ي( و)ب( و)ج( و)ت( 2-4-3-6حسبما هو وارت يف( 
   S/S-9989-ERIKSSON  و)و()ه( 2-4-3-6حسبما هو وارت يف 

 اشتراطات اختبارات العبوات 6-3-5

 أداء االختبارات وتواترها 6-3-5-1
وفقررا  لإلبررراءات الرري  القسررمخيتررد النمرروذج التصررميمي لكررل عبرروة علررى النحررو املنصرروص عليرر  يف هررذا  6-3-5-1-1

 حدتهتا السلطة املختصة.
يف هررررذا الفصررررل قبررررل  اررررل منرررروذج هصررررميمي للعبرررروات يم جيترررراز بنجرررراح االختبررررارات املوصرررروفة  يف جيرررر  6-3-5-1-2

اسرتخداماا. وحيردت النمرروذج التصرميمي للعبرروة حسر  هصررميم صرنعاا وحجمارا واملرروات الري هصررنع منارا ومسكاررا وطريقرة التصررنيع 
يف  إال عر  النمروذج التصرميمي متلرف ال يشمل ذلرك العبروات الري اما  والتعبئة، ولك  جيوز يم يشمل معاجلات ش  لسطحاا.

 يقل. يم ارهفاعاا
 هكرر االختبارات على عينات م  اإل تاج على فرتات حتدتها السلطة املختصة. 6-3-5-1-3
 طريقة هصنيعاا. يو املوات الي هصنع مناا يو هكرر االختبارات بعد ال هعديل يغ  هصميم صنع العبوة 6-3-5-1-4
بصررورة طفيفررة عرر   إال متلررف ال جيرروز للسررلطة املختصررة يم هسررمح باالختبررار االختيررار  للعبرروات الرري 6-3-5-1-5

يوزام صررافية يقررل لألوعيررة األوليررة؛ ولعبرروات مثررل األسررطوا ات والصررناتيق  يو منرروذج مت اختبررارا، علررى سرربيل املثررال، يحجررام يصررغر
 هكوم يبعاتها اخلاربية يصغر قليال .

برار يف العبروة اخلاربيرة الصرلبة جتميع األوعية األولية أل  منوذج تاخل عبوة ثا ويرة و قلارا بردوم اخت جيوز 6-3-5-1-6
 بالشروط التالية:

مررع وبرروت  2-2-5-3-6يم جتترراز العبرروة اخلاربيررة الصررلبة بنجرراح االختبررار املنصرروص عليرر  يف  )ي(
 مثال (؛ ،زباجااليوعية يولية سالة الكسر )

ال يتجررراوز إمجرررايل الررروزم الكلررري جملمررروع األوعيرررة األوليرررة  صرررف الررروزم اإلمجرررايل لألوعيرررة األوليرررة  )ب(
 يف )ي( يعالا؛ املشار إلي املستخدمة يف اختبار السقوط 

ال يقل مسك موات التوسيد فيما بخت األوعية األولية وبخت األوعية األولية وخارج العبوة الثا ويرة عر   )ج(
حالررة اسررتخدام وعرراء يويل واحررد يف االختبررار  ويف العبرروة الرري اخترردت يصررال ؛السررمك املنرراظر يف 

يقررل مسررك التوسرريد بررخت األوعيررة األوليررة عرر  مسررك التوسرريد بررخت خررارج العبرروة الثا ويررة  ال األصررلي،
يصررغر )باملقار ررة مررع  يو حالررة اسررتخدام يوعيررة يوليررة يقررل ويف والوعرراء األويل يف االختبررار األصررلي.

إضرررافية اافيرررة ملرررلء  هوسررريد ألوليرررة الررري اسرررتخدم  يف اختبرررار السرررقوط(، هوضرررع مرررواتاألوعيرررة ا
 الفراغات؛ 
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 القصد م  العالمات هو مساعدة منتجي العبوات ومر  يقومروم بتجديردها واسرتخداماا و قلارا وارذلك :2مالحظة 
 السلطات التنظيمية. 

ال هقدم العالمات تائما  هفاصيل ااملة عر  مسرتويات االختبرار، إت، وقرد يتطلر  األمرر إيرالء مزيرد مر   :3مالحظة 
سرجل العبروات الري ابترازت  هقرارير االختبرار، يو االعتبار هلذا املستويات، وذلك مثال  ع  طريق الربوع إىل شااتة االختبرار، يو

 .االختبار بنجاح
حتمررل اررل عبررروة يعتررزم اسرررتخداماا وفقررا  هلرررذا الالئحررة عالمرررات مسررتدمية ومقرررروءة وموضرروعة يف مكرررام  6-3-4-1

 اررغ هظاررر العالمررات  30حالررة العبرروات الرري هتجرراوز اتلتاررا اإلمجاليررة  ويف وئجررم مناسرربخت للعبرروة ئيررغ هسررال رؤيررة العالمررات.
يقل ارهفاعاا  ال مم، ولك  12يقل ارهفاع احلروف واألرقام والرموز ع   وال على با باا. يو  س  مكررة مناا على قمة العبوة يو

يقررل. وهكرروم ذات حجررم مناسرر  يف حالررة العبرروات الرري  يو اررغ  30 يو لرررتا   30مررم يف حالررة العبرروات الرري هبلررغ سررعتاا  6عرر  
 يقل. يو اغ  5 يو لرتات 5 هبلغ
 :5-3-6 القسمو  القسمويف اشرتاطات هذا هوضع العالمات التالية على العبوة الي هست 6-3-4-2

 ؛ رمز األمم املتحدة للتعبئة  )ي(

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبرات يم العبروة 
متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر  يو النقرال الصراريج يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 
 ؛2-1-6الرمز الذ  يعخت  وع العبوة وفقا  الشرتاطات الفقرة  )ب(
 "؛2-6"الرهبة  "CLASS 6-2"عبارة  )ج(
 آخر رقمخت م  سنة هصنيع العبوة؛ )ت(
ذات الدولررة الرري رخصرر  مصرريص العالمررة، الرري هبيناررا العالمررة املميررزة املوضرروعة علررى املرابررات  )ه(

 احملراات يف  ظام املرور الدويل؛
 غ  ذلك م  العالمات املميزة للعبوة حسبما حتدتا السلطة املختصة؛ يو اسم الصا ع )و(
مباشررررة بعرررد الرمرررز  "U"يلرررزم إتراج احلررررف  6-1-5-3-6يف العبررروات الررري هسرررتويف اشررررتاطات  )ز(

 املطلوب يف البند )ب( يعالا. 
)ي( إىل )ز(؛ وال عالمرة مر  العالمرات الري يلرزم 2-4-3-6بالتسلسل املبخت يف يطبق وضع العالمات  6-3-4-3

 وضررعاا مبوبرر  هررذا الفقرررة الفرعيررة جيرر  يم هكرروم منفصررلة عرر  األخرررى بصررورة واضررحة، علررى سرربيل املثررال، بوضررع شرررطة مائلررة
  .4-4-3-6يسال التعرف علياا. وعلى سبيل املثال، ا ظر  ايما  هر  مسافة، يو

ية عالمة إضافية هرخص لا سلطة خمتصة ئيغ هبقى العالمة ويزة على الوب  الصحيح حسبما وهوضع ي 
 . 1-4-3-6هو وارت يف 
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 أمثلة العالمات  6-3-4-4
  4G/CLASS 6.2/06  ي( و)ب( و)ج( و)ت( 2-4-3-6حسبما هو وارت يف( 
   S/S-9989-ERIKSSON  و)و()ه( 2-4-3-6حسبما هو وارت يف 

 اشتراطات اختبارات العبوات 6-3-5

 أداء االختبارات وتواترها 6-3-5-1
وفقررا  لإلبررراءات الرري  القسررمخيتررد النمرروذج التصررميمي لكررل عبرروة علررى النحررو املنصرروص عليرر  يف هررذا  6-3-5-1-1

 حدتهتا السلطة املختصة.
يف هررررذا الفصررررل قبررررل  اررررل منرررروذج هصررررميمي للعبرررروات يم جيترررراز بنجرررراح االختبررررارات املوصرررروفة  يف جيرررر  6-3-5-1-2

اسرتخداماا. وحيردت النمرروذج التصرميمي للعبرروة حسر  هصررميم صرنعاا وحجمارا واملرروات الري هصررنع منارا ومسكاررا وطريقرة التصررنيع 
يف  إال عر  النمروذج التصرميمي متلرف ال يشمل ذلرك العبروات الري اما  والتعبئة، ولك  جيوز يم يشمل معاجلات ش  لسطحاا.

 يقل. يم ارهفاعاا
 هكرر االختبارات على عينات م  اإل تاج على فرتات حتدتها السلطة املختصة. 6-3-5-1-3
 طريقة هصنيعاا. يو املوات الي هصنع مناا يو هكرر االختبارات بعد ال هعديل يغ  هصميم صنع العبوة 6-3-5-1-4
بصررورة طفيفررة عرر   إال متلررف ال جيرروز للسررلطة املختصررة يم هسررمح باالختبررار االختيررار  للعبرروات الرري 6-3-5-1-5

يوزام صررافية يقررل لألوعيررة األوليررة؛ ولعبرروات مثررل األسررطوا ات والصررناتيق  يو منرروذج مت اختبررارا، علررى سرربيل املثررال، يحجررام يصررغر
 هكوم يبعاتها اخلاربية يصغر قليال .

برار يف العبروة اخلاربيرة الصرلبة جتميع األوعية األولية أل  منوذج تاخل عبوة ثا ويرة و قلارا بردوم اخت جيوز 6-3-5-1-6
 بالشروط التالية:

مررع وبرروت  2-2-5-3-6يم جتترراز العبرروة اخلاربيررة الصررلبة بنجرراح االختبررار املنصرروص عليرر  يف  )ي(
 مثال (؛ ،زباجااليوعية يولية سالة الكسر )

ال يتجررراوز إمجرررايل الررروزم الكلررري جملمررروع األوعيرررة األوليرررة  صرررف الررروزم اإلمجرررايل لألوعيرررة األوليرررة  )ب(
 يف )ي( يعالا؛ املشار إلي املستخدمة يف اختبار السقوط 

ال يقل مسك موات التوسيد فيما بخت األوعية األولية وبخت األوعية األولية وخارج العبوة الثا ويرة عر   )ج(
حالررة اسررتخدام وعرراء يويل واحررد يف االختبررار  ويف العبرروة الرري اخترردت يصررال ؛السررمك املنرراظر يف 

يقررل مسررك التوسرريد بررخت األوعيررة األوليررة عرر  مسررك التوسرريد بررخت خررارج العبرروة الثا ويررة  ال األصررلي،
يصررغر )باملقار ررة مررع  يو حالررة اسررتخدام يوعيررة يوليررة يقررل ويف والوعرراء األويل يف االختبررار األصررلي.

إضرررافية اافيرررة ملرررلء  هوسررريد ألوليرررة الررري اسرررتخدم  يف اختبرررار السرررقوط(، هوضرررع مرررواتاألوعيرررة ا
 الفراغات؛ 
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وهري فارغرة. ويعتمررد  6-5-1-6جتتراز العبروة اخلاربيرة الصرلبة بنجراح اختبرار التنضريد املبرخت يف  )ت(
سررقوط الرروزم اإلمجررايل للعبرروات املتماثلررة علررى الرروزم الكلرري للعبرروات الرري اسررتخدم  يف اختبررار ال

 املبخت يف )ي( يعالا؛
يف حالة األوعيرة األوليرة الري حتترو  علرى سروائل، هوضرع اميرة مر  املروات املاصرة اافيرة المتصراص   )ه(

 ؛األولية م  السوائل األوعية حمتوىاامل 
هكرر  ما عررة  ومل إذا اررام مرر  املعتررزم يم حتتررو  العبرروة اخلاربيررة الصررلبة علررى يوعيررة يوليررة للسرروائل )و(

هكر  ما عرة للتنخيرل،  ومل ارام مر  املعترزم يم حتترو  علرى يوعيرة يوليرة للمروات الصرلبة يو للتسرب،
صرلبة يف حالرة التسررب يف شركل بطا رة ما عرة  يو وب  هوف  وسيلة الحترواء ي  حمتويرات سرائلة

 ي  وسيلة يخرى فعالة لالحتواء؛ يو ايس م  البالستيك يو للتسرب
)ي( إىل )و(، هوضررع عالمررات علررى العبرروات وفقررا  2-4-3-6ة يف باإلضررافة إىل العالمررات املبينرر )ز(

 )ز(.2-4-3-6للبند 
، يم العبرروات املنتجررة القسررمجيرروز للسررلطة املختصررة طلرر  إثبررات، عرر  طريررق إبررراء اختبررارات وفقررا  هلررذا  6-3-5-1-7

 بأرقام مسلسلة مستوفية الشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي.
مبوافقررة السررلطة املختصررة، عرردة اختبررارات علررى عينررة واحرردة، شررريطة عرردم هررأثر صررحة  ميكرر  يم جترررى، 6-3-5-1-8

  تائج االختبارت.
 إعداد العبوات لالختبار  6-3-5-2
 لررررو اا رررر  يف حالررررة النقررررل، ولكرررر  يسررررتعا  عرررر  املرررراتة املعديررررة السررررائلة امررررا  جتاررررز عينررررات اررررل عبرررروة 6-3-5-2-1
 98يقل عر   ما ال س مباء/ما ع للتجمد. وميأل الوعاء األويل إىل18º-التكييف حمدتة عنداجلامدة مباء يو، حخت هكوم تربة  يو

 يف املائة م  سعت . 
لالختبررار عنررد  0.95مصرطلح "املرراء" يشررمل "املراء/حملول مررا ع للتجمررد ئرد يتىن للرروزم النرروعي مقردارا  مالحظة:

 س". 18º-تربة 
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 االختبارات وعدت العينات الالزمة 6-3-5-2-2
 االختبارات الالزمة ألنواع العبوات

 االختبارات الالزمة )أ(نوع العبوة

العبوة الخارجية 
 الصلبة

 الوعاء األولي
 رذاذ الماء

6-3-5-
3-6-1 

 التكييف البارد
6-3-5-

3-6-2 
 السقوط

6-3-5-3 
 السقوط اإلضافي

6-3-5-3-6-3 

 االنثقاب
6-3-

5-4 
 التنضيد

مواد  6-1-5-6
 بالستيكية

مواد 
  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات عدد العينات أخرى

صندوق خش  
 رقائقي

×  5 5 10 

علررررررررى عينررررررررة ضرررررررررور  
واحررررردة عنررررردما يكررررروم 
القصررررد مرررر  العبرررروة يم 

 هعبأ بثلج باف.

2 

ضرررور  علررى ثررالث 
عينات عنردما يكروم 
االختبرررررررررررررررررار علرررررررررررررررررى 

هوضررررررررررررررررررررررع  عبرررررررررررررررررررررروة
 "U"عالمررررررررة  علياررررررررا

مبررررررخت  حسرررررربما هررررررو
 6-1-5-3-6يف 

الي هتعلق باألحكرام 
 احملدتة.

 2 5 صفر 5 × 
يسطوا ة خش  

 رقائقي
×  3 3 6 2 

 2 3 صفر 3 × 
 2 5 5 صفر  × صندوق بالستيك

 2 5 5 صفر × 
يسطوا ة/هنكة 

 بالستيكية
 2 3 3 صفر  ×

 2 3 3 صفر × 
صناتيق م  موات 

 يخرى
 2 5 5 صفر  ×

 2 5 صفر صفر × 
يسطوا ات/ 

هنكات م  موات 
 يخرى

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 صفر صفر × 

 حيدت " وع العبوة" فئات العبوات ألغرا  االختبار وفقا  لنوع العبوة وخصائص ماتهتا. )ي(

عرضرررة ياثرررر، حتررردت املررراتة األاثرررر  يف احلررراالت الررري يكررروم فيارررا الوعررراء األويل مصرررنوعا  مررر  مررراتهخت يو :1مالحظة 
 للعط   وع االختبار املناس .

 التكييف لالختبار. ال هؤخذ ماتة العبوات الثا وية يف االعتبار عند اختيار االختبار يو :2مالحظة 
 هوضيح الستخدام اجلدول: 
إذا اا   العبوة الالزم اختبارها هتألف م  صندوق خاربي مصنوع مر  اخلشر  الرقرائقي مرع وعراء يويل  

  رس هكييرف( قبرل اإلسرقاط وجير  1-6-3-5-3-6م  البالستيك، جي  يم مضع  س عينات الختبرار رذاذ املراء )ا ظرر 
براف جير   جبليردلقصرد مر  العبروة يم هعبرأ ( قبل اإلسرقاط. وإذا ارام ا2-6-3-5-3-6س )ا ظر 18º- حلالةيخرى  عينات

 . 3-6-5-3-6هو مبخت يف  ملا وفقا   التكييفييضا  إسقاط عينة واحدة يخرى  س مرات بعد 
بررالعبوات  يتعلررق فيمررا. و 4-5-3-6و 3-5-3-6مضررع العبرروات املعرردة للنقررل لالختبررارات املبينررة يف  

باملوات األخرى املماثلة الي ميك  يم يتأثر يتاؤها بسرعة بالرطوبرة؛  يو الرقائقي الوارتة يف اجلدول باخلش  العناوي  هتعلقاخلاربية، 
يتررأثر يتاؤهررا  ال واملرروات البالسررتكية الرري ميكرر  يم هصرراب باهلشاشررة عنررد تربررة حرررارة منخفضررة؛ واملرروات األخرررى مثررل الفلررزات الرري

 تربة احلرارة.  يو بالرطوبة
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وهري فارغرة. ويعتمررد  6-5-1-6جتتراز العبروة اخلاربيرة الصرلبة بنجراح اختبرار التنضريد املبرخت يف  )ت(
سررقوط الرروزم اإلمجررايل للعبرروات املتماثلررة علررى الرروزم الكلرري للعبرروات الرري اسررتخدم  يف اختبررار ال

 املبخت يف )ي( يعالا؛
يف حالة األوعيرة األوليرة الري حتترو  علرى سروائل، هوضرع اميرة مر  املروات املاصرة اافيرة المتصراص   )ه(

 ؛األولية م  السوائل األوعية حمتوىاامل 
هكرر  ما عررة  ومل إذا اررام مرر  املعتررزم يم حتتررو  العبرروة اخلاربيررة الصررلبة علررى يوعيررة يوليررة للسرروائل )و(

هكر  ما عرة للتنخيرل،  ومل ارام مر  املعترزم يم حتترو  علرى يوعيرة يوليرة للمروات الصرلبة يو للتسرب،
صرلبة يف حالرة التسررب يف شركل بطا رة ما عرة  يو وب  هوف  وسيلة الحترواء ي  حمتويرات سرائلة

 ي  وسيلة يخرى فعالة لالحتواء؛ يو ايس م  البالستيك يو للتسرب
)ي( إىل )و(، هوضررع عالمررات علررى العبرروات وفقررا  2-4-3-6ة يف باإلضررافة إىل العالمررات املبينرر )ز(

 )ز(.2-4-3-6للبند 
، يم العبرروات املنتجررة القسررمجيرروز للسررلطة املختصررة طلرر  إثبررات، عرر  طريررق إبررراء اختبررارات وفقررا  هلررذا  6-3-5-1-7

 بأرقام مسلسلة مستوفية الشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي.
مبوافقررة السررلطة املختصررة، عرردة اختبررارات علررى عينررة واحرردة، شررريطة عرردم هررأثر صررحة  ميكرر  يم جترررى، 6-3-5-1-8

  تائج االختبارت.
 إعداد العبوات لالختبار  6-3-5-2
 لررررو اا رررر  يف حالررررة النقررررل، ولكرررر  يسررررتعا  عرررر  املرررراتة املعديررررة السررررائلة امررررا  جتاررررز عينررررات اررررل عبرررروة 6-3-5-2-1
 98يقل عر   ما ال س مباء/ما ع للتجمد. وميأل الوعاء األويل إىل18º-التكييف حمدتة عنداجلامدة مباء يو، حخت هكوم تربة  يو

 يف املائة م  سعت . 
لالختبررار عنررد  0.95مصرطلح "املرراء" يشررمل "املراء/حملول مررا ع للتجمررد ئرد يتىن للرروزم النرروعي مقردارا  مالحظة:

 س". 18º-تربة 
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 االختبارات وعدت العينات الالزمة 6-3-5-2-2
 االختبارات الالزمة ألنواع العبوات

 االختبارات الالزمة )أ(نوع العبوة

العبوة الخارجية 
 الصلبة

 الوعاء األولي
 رذاذ الماء

6-3-5-
3-6-1 

 التكييف البارد
6-3-5-

3-6-2 
 السقوط

6-3-5-3 
 السقوط اإلضافي

6-3-5-3-6-3 

 االنثقاب
6-3-

5-4 
 التنضيد

مواد  6-1-5-6
 بالستيكية

مواد 
  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات عدد العينات أخرى

صندوق خش  
 رقائقي

×  5 5 10 

علررررررررى عينررررررررة ضرررررررررور  
واحررررردة عنررررردما يكررررروم 
القصررررد مرررر  العبرررروة يم 

 هعبأ بثلج باف.

2 

ضرررور  علررى ثررالث 
عينات عنردما يكروم 
االختبرررررررررررررررررار علرررررررررررررررررى 

هوضررررررررررررررررررررررع  عبرررررررررررررررررررررروة
 "U"عالمررررررررة  علياررررررررا

مبررررررخت  حسرررررربما هررررررو
 6-1-5-3-6يف 

الي هتعلق باألحكرام 
 احملدتة.

 2 5 صفر 5 × 
يسطوا ة خش  

 رقائقي
×  3 3 6 2 

 2 3 صفر 3 × 
 2 5 5 صفر  × صندوق بالستيك

 2 5 5 صفر × 
يسطوا ة/هنكة 

 بالستيكية
 2 3 3 صفر  ×

 2 3 3 صفر × 
صناتيق م  موات 

 يخرى
 2 5 5 صفر  ×

 2 5 صفر صفر × 
يسطوا ات/ 

هنكات م  موات 
 يخرى

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 صفر صفر × 

 حيدت " وع العبوة" فئات العبوات ألغرا  االختبار وفقا  لنوع العبوة وخصائص ماتهتا. )ي(

عرضرررة ياثرررر، حتررردت املررراتة األاثرررر  يف احلررراالت الررري يكررروم فيارررا الوعررراء األويل مصرررنوعا  مررر  مررراتهخت يو :1مالحظة 
 للعط   وع االختبار املناس .

 التكييف لالختبار. ال هؤخذ ماتة العبوات الثا وية يف االعتبار عند اختيار االختبار يو :2مالحظة 
 هوضيح الستخدام اجلدول: 
إذا اا   العبوة الالزم اختبارها هتألف م  صندوق خاربي مصنوع مر  اخلشر  الرقرائقي مرع وعراء يويل  

  رس هكييرف( قبرل اإلسرقاط وجير  1-6-3-5-3-6م  البالستيك، جي  يم مضع  س عينات الختبرار رذاذ املراء )ا ظرر 
براف جير   جبليردلقصرد مر  العبروة يم هعبرأ ( قبل اإلسرقاط. وإذا ارام ا2-6-3-5-3-6س )ا ظر 18º- حلالةيخرى  عينات

 . 3-6-5-3-6هو مبخت يف  ملا وفقا   التكييفييضا  إسقاط عينة واحدة يخرى  س مرات بعد 
بررالعبوات  يتعلررق فيمررا. و 4-5-3-6و 3-5-3-6مضررع العبرروات املعرردة للنقررل لالختبررارات املبينررة يف  

باملوات األخرى املماثلة الي ميك  يم يتأثر يتاؤها بسرعة بالرطوبرة؛  يو الرقائقي الوارتة يف اجلدول باخلش  العناوي  هتعلقاخلاربية، 
يتررأثر يتاؤهررا  ال واملرروات البالسررتكية الرري ميكرر  يم هصرراب باهلشاشررة عنررد تربررة حرررارة منخفضررة؛ واملرروات األخرررى مثررل الفلررزات الرري

 تربة احلرارة.  يو بالرطوبة
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 اختبار السقوط 6-3-5-3
 ضرع العينررات للسررقوط احلررر مرر  ارهفراع هسررعة يمتررار علررى سررطح غر  مرررم ويفقرري وضررخم وصررل  وفقررا  م 6-3-5-3-1
  .4-3-5-1-6هو وارت يف  ملا
 عندما هكوم العينات يف شكل صندوق جي  إسقاط  س مناا بالتتابع يف االجتاهات التالية: 6-3-5-3-2

 منبسطة على القاعدة؛ )ي(
 منبسطة على القمة؛ )ب(
 طة على يطول با  ؛منبس )ج(
 منبسطة على يقصر با  ؛ )ت(
 على را . )ه(

 عندما هكوم العينات يف شكل يسطوا ة؛ جي  إسقاط ثالث مناا بالتتابع يف االجتاهات التالية: 6-3-5-3-3
 مائلة على احلافة العليا ئيغ يكوم مراز الثقل واقعا  فوق  قطة االرهطام مباشرة؛ )ي(

 السفلى؛مائلة على احلافة  )ب(
 منبسطة على اجلا  . )ج(

 ،هوائيررة ا سرريابيةوعلررى الرررغم مرر  ي رر  جيرر  إطررالق العينررة يف االجترراا الررالزم، فا رر  مرر  املقبررول، ألسررباب  6-3-5-3-4
 حيدث االرهطام يف ذلك االجتاا. يال
يررة( الرري حتمياررا هسرررب مرر  الوعرراء األوىل )األوعيررة األول حيرردث يال جيرر ، بعررد هتررابع السررقوط املناسرر ، 6-3-5-3-5

 موات التوسيد/املاصة يف العبوة الثا وية.
 اإلعدات اخلاص لعينة التجربة الي مضع الختبار السقوط 6-3-5-3-6
 اختبار رذاذ املاء - الكرهوم الليفي 6-3-5-3-6-1

: جيرر  إخضراع العينرة لررذاذ مراء حيرااي التعرر  لسررقوط الكرهروم الليفريالعبروات اخلاربيرة املصرنوعة مر   
 . 1-3-5-3-6سم هقريبا  يف الساعة ملدة ساعة واحدة على األقل. ومضع بعد ذلك لالختبار املبخت يف  5مطر قدرا 

 التكييف البارت -املوات البالستيكية  6-3-5-3-6-2
سررررتيك: مفرررر  تربررررة حرررررارة عينررررة االختبررررار العبرررروات اخلاربيررررة املصررررنوعة مرررر  البال يو األوعيررررة األوليررررة 

تقيقرة مر  إبعاتهرا عر  ذلرك اجلرو مضرع لالختبرار املبرخت  15سراعة وخرالل  24هقل ع   ال يقل لفرتة يو س18º-وحمتوياهتا إىل 
 ساعات. 4باف، مف  فرتة التكييف إىل  بليدالعينة حتتو  على  والما اا  . 1-3-5-3-6يف 
 اختبار سقوط إضايف -باف  بليدم يم حتتو  على العبوات املعتز  6-3-5-3-6-3

281

باإلضرافة إىلباف، جي  يم جيررى عليارا اختبرار بليديكوم املقصوت م  العبوة يم حتتو  على عندما
. ومرزم عينرة واحردة إىل يم ، حسبما ينطبرق2-6-3-5-3يو1-6-3-5-3-6يف يو،1-3-5-3-6الختبار احملدت يف ا

العبوة. هعطةلالي م  األربح يم هؤت  إىل 2-3-5-3-6هسقط يف يحد االجتاهات املوصوفة يف اجلاف مث اجلليديذوب 
اختبار االنثقاب6-3-5-4
يقلاغ يو7العبوات الي هبلغ اتلتاا اإلمجالية 6-3-5-4-1

اررغ علررى 7هوضررع العينررات علررى سررطح صررل  منبسررط. ويسررقط قضرري  فرروالذ  يسررطواين هبلررغ اتلترر  
هرأث (1-3-6)ا ظر الشكل مم6يتجاوز  صف قطر حروف طرف التصاتم والمم38وقطرا األقل،  حت  عموتيا  إسقاطا  ،

ثقل  م  ارهفاع مرت واحد يقاس م  طرف التصاتم إىل سطح هصاتم العينة. وهوضع عينة واحدة علرى قاعردهتا، وهوضرع عينرة ثا يرة 
ارررل حالررة، يوبررر  القضررري  الفرروالذ  ئيرررغ يصررطدم مرررع الوعررراء ويفة األوىل.يف اجترراا عمررروت  علررى االجتررراا املسرررتخدم يف العينرر

)األوعية األولية(؛األويلحيدث ي  هسرب م  الوعاءيالاألويل. وعق  ال هصاتم ميك  قبول اخرتاق العبوة الثا وية بشرط
اغ7العبوات الي هتجاوز اتلتاا اإلمجالية 6-3-5-4-2

  فررروالذ  يسرررطواين. ويوضرررع القضررري  عموتيرررا علرررى سرررطح صرررل  العينرررات علرررى طررررف قضررريهسرررقط
. وخيررج القضري  (1-3-6)ا ظرر الشركل مرم6يتجراوز  صرف قطرر حرروف الطررف العلرو  والمرم38منبسط. ويكوم قطررا 

كروم حردها هقرل عر  املسرافة برخت مرارز الوعراء األويل )األوعيرة األوليرة( والسرطح اخلراربي للعبروة اخلاربيرة ويالم  السطح مسافة
ارهفراع200األتىن  مر  ا فاضرا  األاثرر االجتراا يف العلرو  وباارا يكروم يم علرى حررا  عموتيرا إسرقاطا  واحردة عينرة وهسرقط مم.

مرررت واحررد يقرراس مرر  قمررة القضرري  الفرروالذ . وهسررقط عينررة ثا يررة مرر   فررس االرهفرراع يف اجترراا عمرروت  علررى االجترراا املسررتخدم يف 
األوليرة(.ويفحالة العينة األوىل. )األوعيرة األويل الوعاء اخرتاق على قاترا  الفوالذ  القضي  يكوم ئيغ العبوة هوب  حالة، ال

شريطة مقبوال  الثا وية العبوة يف يكوم فاذا هصاتم، حيدث ي  هسرب.يالوعق ال
1-3-6الشكل 
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 اختبار السقوط 6-3-5-3
 ضرع العينررات للسررقوط احلررر مرر  ارهفراع هسررعة يمتررار علررى سررطح غر  مرررم ويفقرري وضررخم وصررل  وفقررا  م 6-3-5-3-1
  .4-3-5-1-6هو وارت يف  ملا
 عندما هكوم العينات يف شكل صندوق جي  إسقاط  س مناا بالتتابع يف االجتاهات التالية: 6-3-5-3-2

 منبسطة على القاعدة؛ )ي(
 منبسطة على القمة؛ )ب(
 طة على يطول با  ؛منبس )ج(
 منبسطة على يقصر با  ؛ )ت(
 على را . )ه(

 عندما هكوم العينات يف شكل يسطوا ة؛ جي  إسقاط ثالث مناا بالتتابع يف االجتاهات التالية: 6-3-5-3-3
 مائلة على احلافة العليا ئيغ يكوم مراز الثقل واقعا  فوق  قطة االرهطام مباشرة؛ )ي(

 السفلى؛مائلة على احلافة  )ب(
 منبسطة على اجلا  . )ج(

 ،هوائيررة ا سرريابيةوعلررى الرررغم مرر  ي رر  جيرر  إطررالق العينررة يف االجترراا الررالزم، فا رر  مرر  املقبررول، ألسررباب  6-3-5-3-4
 حيدث االرهطام يف ذلك االجتاا. يال
يررة( الرري حتمياررا هسرررب مرر  الوعرراء األوىل )األوعيررة األول حيرردث يال جيرر ، بعررد هتررابع السررقوط املناسرر ، 6-3-5-3-5

 موات التوسيد/املاصة يف العبوة الثا وية.
 اإلعدات اخلاص لعينة التجربة الي مضع الختبار السقوط 6-3-5-3-6
 اختبار رذاذ املاء - الكرهوم الليفي 6-3-5-3-6-1

: جيرر  إخضراع العينرة لررذاذ مراء حيرااي التعرر  لسررقوط الكرهروم الليفريالعبروات اخلاربيرة املصرنوعة مر   
 . 1-3-5-3-6سم هقريبا  يف الساعة ملدة ساعة واحدة على األقل. ومضع بعد ذلك لالختبار املبخت يف  5مطر قدرا 

 التكييف البارت -املوات البالستيكية  6-3-5-3-6-2
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 اختبار سقوط إضايف -باف  بليدم يم حتتو  على العبوات املعتز  6-3-5-3-6-3
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باإلضرافة إىلباف، جي  يم جيررى عليارا اختبرار بليديكوم املقصوت م  العبوة يم حتتو  على عندما
. ومرزم عينرة واحردة إىل يم ، حسبما ينطبرق2-6-3-5-3يو1-6-3-5-3-6يف يو،1-3-5-3-6الختبار احملدت يف ا

العبوة. هعطةلالي م  األربح يم هؤت  إىل 2-3-5-3-6هسقط يف يحد االجتاهات املوصوفة يف اجلاف مث اجلليديذوب 
اختبار االنثقاب6-3-5-4
يقلاغ يو7العبوات الي هبلغ اتلتاا اإلمجالية 6-3-5-4-1

اررغ علررى 7هوضررع العينررات علررى سررطح صررل  منبسررط. ويسررقط قضرري  فرروالذ  يسررطواين هبلررغ اتلترر  
هرأث (1-3-6)ا ظر الشكل مم6يتجاوز  صف قطر حروف طرف التصاتم والمم38وقطرا األقل،  حت  عموتيا  إسقاطا  ،

ثقل  م  ارهفاع مرت واحد يقاس م  طرف التصاتم إىل سطح هصاتم العينة. وهوضع عينة واحدة علرى قاعردهتا، وهوضرع عينرة ثا يرة 
ارررل حالررة، يوبررر  القضررري  الفرروالذ  ئيرررغ يصررطدم مرررع الوعررراء ويفة األوىل.يف اجترراا عمررروت  علررى االجتررراا املسرررتخدم يف العينرر

)األوعية األولية(؛األويلحيدث ي  هسرب م  الوعاءيالاألويل. وعق  ال هصاتم ميك  قبول اخرتاق العبوة الثا وية بشرط
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كروم حردها هقرل عر  املسرافة برخت مرارز الوعراء األويل )األوعيرة األوليرة( والسرطح اخلراربي للعبروة اخلاربيرة ويالم  السطح مسافة
ارهفراع200األتىن  مر  ا فاضرا  األاثرر االجتراا يف العلرو  وباارا يكروم يم علرى حررا  عموتيرا إسرقاطا  واحردة عينرة وهسرقط مم.

مرررت واحررد يقرراس مرر  قمررة القضرري  الفرروالذ . وهسررقط عينررة ثا يررة مرر   فررس االرهفرراع يف اجترراا عمرروت  علررى االجترراا املسررتخدم يف 
األوليرة(.ويفحالة العينة األوىل. )األوعيرة األويل الوعاء اخرتاق على قاترا  الفوالذ  القضي  يكوم ئيغ العبوة هوب  حالة، ال

شريطة مقبوال  الثا وية العبوة يف يكوم فاذا هصاتم، حيدث ي  هسرب.يالوعق ال
1-3-6الشكل 
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 تقرير االختبار 6-3-5-5
 يشتمل على البيا ات التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوة:يصا  هقرير خطي ع  هنائج االختبار  6-3-5-5-1

 اسم وعنوام مرفق االختبار؛ -1
 اسم وعنوام مقدم الطل ؛ -2
 لتقرير االختبار؛ويِّز وحيد  -3
 التقرير؛هاري  هاري  االختبار و  -4
 صا ع العبوة؛ -5
يف  مبررا اإلغررالق، السررمك إت.(، وصررف النمرروذج التصررميمي للعبرروة )مثررل األبعررات، املرروات، وسررائل -6

ذلك يسلوب الصناعة )مثل التشكيل بالطرق(، وجيوز يم يشتمل الوصف على رسرم )رسرومات( 
 و/يو صورة )صور(؛

 السعة القصوى؛  -7
 حمتويات االختبار؛ -8
 يوصاف االختبار و تائج ؛ -9

 .الرمسية صاح  التوقيع وصفةيوقع هقرير االختبار مع بيام اسم  -10
جيرر  يم يشررتمل هقريررر االختبررار علررى بيا ررات بررأم العبرروة قررد يعرردت للنقررل واخترردت وفقررا  لالشرررتاطات  6-3-5-5-2

مكو رررات عبررروة هعبئرررة يخررررى قرررد جتعلارررا غررر  صررراحلة. وهتررراح  سرررخة مررر  هقريرررر  يو املناسررربة يف هرررذا الفصرررل، ويم اسرررتخدام طرائرررق
 االختبار للسلطة املختصة. 
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  4-6الفصل 
 والمواد التي تحتويهااشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود المواد المشعة 

 )حمجوزة( 6-4-1
 اشتراطات عامة 6-4-2
ضررافة إىل ذلررك إلتلترر  وحجمرر  وشرركل  ئيررغ ميكرر   قلرر  بسرراولة ويمررام. وبامرر  حيررغ ايصررمم الطرررت  6-4-2-1

 فوق وسيلة النقل يثناء الرحلة. يو ئيغ ميك  هأمين  بطريقة مناسبة تاخليصمم الطرت 
برة علررى الطرررت عنررد اسررتخداماا بالطريقررة املقررررة راة املرفررع ال هتعطةررل مرررابط ال يكروم التصررميم مناسرربا  ئيررغ 6-4-2-2

. وهراعرى يف التصرميم عوامرل مررابط الرفرعهعطلر  هلا، ويم يظل الطرت قاترا  على استيفاء االشرتاطات األخرى يف هذا الالئحة إذا 
 سلوب النتش.أاألمام املناسبة لتغطية الرفع ب

هصميما ميك  استخداماا لرفع الطرت و يخرى هضاف إىل سطح الطرت اخلاربي  يشياءي  املرابط و هصمم  6-4-2-3
تصرررف فياررا بررأ  يسررلوب آخررر جيعررل ال يو اررا زعمرر   ميكةرر  يو ،2-2-4-6تحمررل اتلترر  وفقررا  لالشرررتاطات املبينررة يف جيعلاررا ه

 استخداماا غ  وك  يثناء النقل.
وهصرقل ليكروم سرطحاا اخلراربي خاليرا  مر  النتروءات وميكر  يم  عبرواتهصمم ال عمليا ، مكامقدر اإلبو  6-4-2-4
 التلوث بساولة. ازال عنايُ 

 جتمع املياا واحتجازها.يصمم السطح اخلاربي للطرت بطريقة حتول توم عمليا ،  قدر اإلمكامبو  6-4-2-5
 م  يمام الطرت. صنتقي ال   يمكوم بزءا  مني وال ضاف إىل الطرت وق  النقلي شيءي  جي  يف  6-4-2-6
قررد حيصررل يف ظررروف النقررل  هتررزاز ر ررخت ا يو هتررزازا يو يكرروم الطرررت قرراترا  علررى حتمررل هررأث  ي  هسررارع 6-4-2-7
املسرراس بسررالمة الطرررت اكررل. وعلررى وبرر   يو األوعيررةخمتلررف املرابررة علررى  غررالقاإل وسررائلي  مرر  احلررط مرر  فعاليررة توم  ،ةعاتيررال

ا فكااارا بصرورة عفويرة  يو التثبير  بطريقرة هضرم  عردم ارمائارا وسرائلوغ هرا مر   واملسام  امللولبرةهصمم الصواميل  ،اخلصوص
 ح  ولو استخدم  مرارا .

مرا  م  عناصرها ومراباهتا متوافقرة فيزيائيرا  وايميائيرا   يو صرهكوم املوات الي هصنع مناا الطروت وال عن 6-4-2-8
 فيما بيناا ومع احملتوى املشع. ويؤخذ يف االعتبار سلوااا لدى التعر  لإلشعاع.

التشرررغيل غررر   محايرررة متنرررعة املشرررعحتمرررى مجيرررع الصرررمامات الررري ميكررر  مررر  خالهلرررا يم هتسررررب احملتويرررات  6-4-2-9
 .املرخص ب 

يف ظررروف  هوابرر  مررا احمليطررة الرري غالبررا  والضررغوط يف االعتبررار لرردى هصررميم الطرررت تربررات احلرررارة  هؤخررذ 6-4-2-10
 ة.عاتيالنقل ال

وعنرردما حيتررو  الطرررت علررى يصررمم الطرررت ئيررغ يرروفر الترردريع الكررايف ليضررم ، يف ظررل ظررروف النقررل العاتيررة  6-4-2-11
جترراوز مسررتوى اإلشررعاع عنررد ي   قطررة مرر  السررطح اخلرراربي للطرررت القرريم الحتوائاررا، عرردم  يقصررى حررد مرر  احملتويررات املشررعة الرري صررمم
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 تقرير االختبار 6-3-5-5
 يشتمل على البيا ات التالية على األقل، ويتاح ملستخدمي العبوة:يصا  هقرير خطي ع  هنائج االختبار  6-3-5-5-1
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مكو رررات عبررروة هعبئرررة يخررررى قرررد جتعلارررا غررر  صررراحلة. وهتررراح  سرررخة مررر  هقريرررر  يو املناسررربة يف هرررذا الفصرررل، ويم اسرررتخدام طرائرررق
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)ب( 3-3-8-1-7ورت يف  ، حسر  االقتضراء، مرع يخرذ مرا11-1-9-1-4و 10-1-9-1-4و 2-1-4-2-7-2 املبينة يف
 يف االعتبار. 2-1-3-2-7و

املوات املشرعة الري هلرا خصرائص خطر ة يخررى هؤخرذ هلرك اخلصرائص يف االعتبرار لردى هصرميم  يف حالةو  6-4-2-12
  .5-1-9-1-4و 2-3-0-2، و1-3-0-2الطرت؛ ا ظر 

، ووصرفا  أل رواع ويبعرات الوابر  اهةباعاراالتالوم معلومات عر  اإلبرراءات  هاوموزعو  العبوات يقدم صا عو 6-4-2-13
هري مقدمرة للنقرل قراترة  امرا  املطلوبرة( وي  عناصرر يخررى الزمرة لضرمام يم هكروم العبرواتشرايا احلوسائل اإلغالق )مبا يف ذلك 

 على ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة يف هذا الفصل.
 ا  اشتراطات إضافية للطرود المنقولة جو  6-4-3
عنردما هبلرغ تربرة  س50º رلقابلرة للترأثتربة حرارة السرطوح ا زهتجاو  ال ،ا  يف حالة الطروت الي هنقل بو  6-4-3-1
 بدوم يخذ التعر  ألشعة الشمس يف االعتبار.س 38º ةرارة احمليطاحل
هعرضرر  هلررك الطررروت  مررا بشرركل يسررمح باحلفرراظ علررى سررالمة احملترروى إذا برروا  هصررمم الطررروت الرري هنقررل  6-4-3-2

 .س55ºو+س 40º-لدربات حرارة حميطة هرتاوح بخت 
هشررت  احملتويررات املشررعة مرر   يو فقرردام، برردوم قرراترة برروا   ي هنقررلالطررروت احلاويررة للمرروات املشررعة الرر هكرروم 6-4-3-3

  95يقررل عرر  ضررغط التشررغيل الطبيعرري األقصررى مضررافا  إليرر   ال علررى حتمررل ضررغط تاخلرري يولررد فرقررا  يف الضررغط ،منظومررة االحتررواء
 .ايلوباسكال

 اشتراطات للطرود المستثناة 6-4-4
باإلضرررررافة إىل  2-4-6يف االشررررررتاطات املبينرررررة يف سرررررتو املسرررررتثناة علرررررى النحرررررو الرررررذ  يهصرررررمم الطرررررروت  

 فيما لو شحن  بوا . 3-4-6االشرتاطات املبينة يف 
 اشتراطات للطرود الصناعية 6-4-5
جير  ، و 2-7-4-6 ويف 2-4-6االشرتاطات املبينة يف  IP-3و IP-2و IP-1هستويف الطروت م  األ واع  6-4-5-1

 .بوا  بالنسبة إىل الطروت املنقولة  3-4-6، عند االقتضاء، االشرتاطات اإلضافية املبينة يف يم هستويف
  4-15-4-6خضرررررررررع  لالختبرررررررررارات املبينرررررررررة يف الفقررررررررررهخت إذا  ،IP-2مررررررررر  النررررررررروع  هكررررررررروم الطرررررررررروت 6-4-5-2
 افيلة مبنع: ،5-15-4-6و

 هشت  احملتويات املشعة؛ يو فقدام (ي)
 ي  سطح خاربي يف الطرت. ىعليف املائة  20األقصى هتجاوز مستوى اإلشعاع يف زياتة و  )ب(

  .15-7-4-6إىل  2-7-4-6مجيع االشرتاطات املبينة يف  IP-3هستويف الطروت م  النوع  6-4-5-3
 IP-3و IP-2 لطرود من النوعينلاشتراطات بديلة  6-4-5-4
 :شريطة يم IP-2 النوعم  طروت  مبثابةميك  استخدام الطروت  6-4-5-4-1
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 ؛1-5-4-6االشرتاطات املبينة يف هستويف  )ي(
مرررر  هررررذا  1-6 ليف الفصرررراملبينررررة  IIو Iجملمرررروعي التعبئررررة  ئيررررغ هسررررتويف االشرررررتاطاتهصررررمم و  )ب(

 الالئحة؛
 ، 1-6يف الفصررررررررل  IIو Iاملطلوبررررررررة جملمرررررررروعي التعبئررررررررة لررررررررو ابتررررررررازت االختبررررررررارات  ،يم حتررررررررولو  )ج(

 توم حدوث:
 هشت  احملتويات املشعة؛ يو فقدام '1'
ي  سرررطح خررراربي يف  ىيف املائرررة علررر 20األقصرررى هتجررراوز مسرررتوى اإلشرررعاع يف يررراتة وز  '2'

 الطرت.
 :شريطة يم IP-3وي IP-2م  النوعخت  اطروت  الصااريج النقالةجيوز اذلك يم هستخدم  6-4-5-4-2

 ؛1-5-4-6االشرتاطات املبينة يف  هستويف )ي(
 وقراترة علرى حتمرل هرذا الالئحرة،مر   7-6 ليف الفصراملبينرة  ئيغ هستويف االشرتاطات هصممو  )ب(

 ايلوباسكال؛  265 مقدارااختبار ضغط 
الرذ   الردينامي يو اإلسرتايتبارات اإليتم هروف ا مر  حتمرل إضايف هصمم بطريقة متك  ي  هدريع و  )ج(

هتجراوز  زياتةحدوث ى احليلولة توم ية وهكوم ل  القدرة علعاتينجم ع  املناولة وظروف النقل ال
 .للصااريج النقالةي  سطح خاربي  ىعلستوى اإلشعاع مليف املائة يف احلد األقصى  20

 لنقرل السروائل والغرازات IP-3 يو IP-2اطروت مر  النروعخت   الصااريج النقالةميك  استخدام صااريج غ   6-4-5-4-3
 4-2-9-1-4ورت يف اجلررردول حسررربما  LSA-II والثا يرررة LSA-Iموعرررة األوىل مررر  املررروات ذات النشررراط النررروعي املرررنخف  مررر  اجمل

 :شريطة يم
 ؛1-5-4-6هستويف االشرتاطات الوارتة يف  )ي(

الوطنية لنقل البضائع اخلطررة ويم  يو وهصمم ئيغ هستويف االشرتاطات املبينة يف اللوائح اإلقليمية )ب(
 ايلوباسكال؛ 265هكوم قاترة على حتمل اختبار ضغط مقدارا 

 الررذ  الرردينامي يو وهصررمم بطريقررة متكرر  ي  هرردريع إضررايف يرروفر هلررا مرر  حتمررل اإلباررات اإلسررتايت )ج(
يف املائة يف احلد األقصى  20النقل العاتية ومنع حدوث زياتة هتجاوز  وظروفينجم ع  املناولة 

 ملستوى اإلشعاع على ي  سطح خاربي للصااريج.
 :شريطة يم IP-3 يو IP-2اطروت م  النوعخت   اجملاَّزة مبغاليق ثابتة الشح ميك  ييضا  استخدام حاويات  6-4-5-4-4

 ؛صلبةيقتصر احملتوى املشع على املوات ال )ي(
 ؛1-5-4-6هستويف االشرتاطات املبينة يف و  )ب(
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)ب( 3-3-8-1-7ورت يف  ، حسر  االقتضراء، مرع يخرذ مرا11-1-9-1-4و 10-1-9-1-4و 2-1-4-2-7-2 املبينة يف
 يف االعتبار. 2-1-3-2-7و

املوات املشرعة الري هلرا خصرائص خطر ة يخررى هؤخرذ هلرك اخلصرائص يف االعتبرار لردى هصرميم  يف حالةو  6-4-2-12
  .5-1-9-1-4و 2-3-0-2، و1-3-0-2الطرت؛ ا ظر 

، ووصرفا  أل رواع ويبعرات الوابر  اهةباعاراالتالوم معلومات عر  اإلبرراءات  هاوموزعو  العبوات يقدم صا عو 6-4-2-13
هري مقدمرة للنقرل قراترة  امرا  املطلوبرة( وي  عناصرر يخررى الزمرة لضرمام يم هكروم العبرواتشرايا احلوسائل اإلغالق )مبا يف ذلك 

 على ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة يف هذا الفصل.
 ا  اشتراطات إضافية للطرود المنقولة جو  6-4-3
عنردما هبلرغ تربرة  س50º رلقابلرة للترأثتربة حرارة السرطوح ا زهتجاو  ال ،ا  يف حالة الطروت الي هنقل بو  6-4-3-1
 بدوم يخذ التعر  ألشعة الشمس يف االعتبار.س 38º ةرارة احمليطاحل
هعرضرر  هلررك الطررروت  مررا بشرركل يسررمح باحلفرراظ علررى سررالمة احملترروى إذا برروا  هصررمم الطررروت الرري هنقررل  6-4-3-2

 .س55ºو+س 40º-لدربات حرارة حميطة هرتاوح بخت 
هشررت  احملتويررات املشررعة مرر   يو فقرردام، برردوم قرراترة برروا   ي هنقررلالطررروت احلاويررة للمرروات املشررعة الرر هكرروم 6-4-3-3

  95يقررل عرر  ضررغط التشررغيل الطبيعرري األقصررى مضررافا  إليرر   ال علررى حتمررل ضررغط تاخلرري يولررد فرقررا  يف الضررغط ،منظومررة االحتررواء
 .ايلوباسكال

 اشتراطات للطرود المستثناة 6-4-4
باإلضرررررافة إىل  2-4-6يف االشررررررتاطات املبينرررررة يف سرررررتو املسرررررتثناة علرررررى النحرررررو الرررررذ  يهصرررررمم الطرررررروت  

 فيما لو شحن  بوا . 3-4-6االشرتاطات املبينة يف 
 اشتراطات للطرود الصناعية 6-4-5
جير  ، و 2-7-4-6 ويف 2-4-6االشرتاطات املبينة يف  IP-3و IP-2و IP-1هستويف الطروت م  األ واع  6-4-5-1

 .بوا  بالنسبة إىل الطروت املنقولة  3-4-6، عند االقتضاء، االشرتاطات اإلضافية املبينة يف يم هستويف
  4-15-4-6خضرررررررررع  لالختبرررررررررارات املبينرررررررررة يف الفقررررررررررهخت إذا  ،IP-2مررررررررر  النررررررررروع  هكررررررررروم الطرررررررررروت 6-4-5-2
 افيلة مبنع: ،5-15-4-6و

 هشت  احملتويات املشعة؛ يو فقدام (ي)
 ي  سطح خاربي يف الطرت. ىعليف املائة  20األقصى هتجاوز مستوى اإلشعاع يف زياتة و  )ب(

  .15-7-4-6إىل  2-7-4-6مجيع االشرتاطات املبينة يف  IP-3هستويف الطروت م  النوع  6-4-5-3
 IP-3و IP-2 لطرود من النوعينلاشتراطات بديلة  6-4-5-4
 :شريطة يم IP-2 النوعم  طروت  مبثابةميك  استخدام الطروت  6-4-5-4-1
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 ؛1-5-4-6االشرتاطات املبينة يف هستويف  )ي(
مرررر  هررررذا  1-6 ليف الفصرررراملبينررررة  IIو Iجملمرررروعي التعبئررررة  ئيررررغ هسررررتويف االشرررررتاطاتهصررررمم و  )ب(

 الالئحة؛
 ، 1-6يف الفصررررررررل  IIو Iاملطلوبررررررررة جملمرررررررروعي التعبئررررررررة لررررررررو ابتررررررررازت االختبررررررررارات  ،يم حتررررررررولو  )ج(

 توم حدوث:
 هشت  احملتويات املشعة؛ يو فقدام '1'
ي  سرررطح خررراربي يف  ىيف املائرررة علررر 20األقصرررى هتجررراوز مسرررتوى اإلشرررعاع يف يررراتة وز  '2'

 الطرت.
 :شريطة يم IP-3وي IP-2م  النوعخت  اطروت  الصااريج النقالةجيوز اذلك يم هستخدم  6-4-5-4-2

 ؛1-5-4-6االشرتاطات املبينة يف  هستويف )ي(
 وقراترة علرى حتمرل هرذا الالئحرة،مر   7-6 ليف الفصراملبينرة  ئيغ هستويف االشرتاطات هصممو  )ب(

 ايلوباسكال؛  265 مقدارااختبار ضغط 
الرذ   الردينامي يو اإلسرتايتبارات اإليتم هروف ا مر  حتمرل إضايف هصمم بطريقة متك  ي  هدريع و  )ج(

هتجراوز  زياتةحدوث ى احليلولة توم ية وهكوم ل  القدرة علعاتينجم ع  املناولة وظروف النقل ال
 .للصااريج النقالةي  سطح خاربي  ىعلستوى اإلشعاع مليف املائة يف احلد األقصى  20

 لنقرل السروائل والغرازات IP-3 يو IP-2اطروت مر  النروعخت   الصااريج النقالةميك  استخدام صااريج غ   6-4-5-4-3
 4-2-9-1-4ورت يف اجلررردول حسررربما  LSA-II والثا يرررة LSA-Iموعرررة األوىل مررر  املررروات ذات النشررراط النررروعي املرررنخف  مررر  اجمل

 :شريطة يم
 ؛1-5-4-6هستويف االشرتاطات الوارتة يف  )ي(

الوطنية لنقل البضائع اخلطررة ويم  يو وهصمم ئيغ هستويف االشرتاطات املبينة يف اللوائح اإلقليمية )ب(
 ايلوباسكال؛ 265هكوم قاترة على حتمل اختبار ضغط مقدارا 

 الررذ  الرردينامي يو وهصررمم بطريقررة متكرر  ي  هرردريع إضررايف يرروفر هلررا مرر  حتمررل اإلباررات اإلسررتايت )ج(
يف املائة يف احلد األقصى  20النقل العاتية ومنع حدوث زياتة هتجاوز  وظروفينجم ع  املناولة 

 ملستوى اإلشعاع على ي  سطح خاربي للصااريج.
 :شريطة يم IP-3 يو IP-2اطروت م  النوعخت   اجملاَّزة مبغاليق ثابتة الشح ميك  ييضا  استخدام حاويات  6-4-5-4-4

 ؛صلبةيقتصر احملتوى املشع على املوات ال )ي(
 ؛1-5-4-6هستويف االشرتاطات املبينة يف و  )ب(
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-ISO 1496 معيررررار املنظمررررة الدوليررررة للتوحيررررد القياسرررري رقررررمهصرررمم بصررررورة مسررررتوفية ملواصررررفات و  )ج(

اجلزء األول: حاويات البضرائع  -املواصفات واالختبار  - الشح حاويات  1"السلسلة  1:1990
 Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo)" العامرة

Containers)  : 5:2006و 4:2006و 3:2005و 2:1998و 1:1993والتعرررررررديالت املدخلرررررررة عليررررررر  ي ،
 يف املنصوص عليااخضع  لالختبارات يُ . وهصمم بطريقة متكناا، إذا واملعايراتباستثناء األبعات 

 :حدوث توميلولة ية، م  احلعاتهلك الوثيقة وهعرض  للتسارع يف ظروف النقل ال
 ؛ةاملشع احملتوياتهشت   يو فقدام '1'
 ي  سررررطح خرررراربي املائررررة علررررىيف  20هتجرررراوز األقصررررى زيرررراتة يف مسررررتوى اإلشررررعاع و  '2'

 .الشح اويات حل
 IP-3 يو IP-2اطرررروت مررر  النررروعخت للسررروائ    ارررذلك ميكررر  يم هسرررتخدم احلاويرررات الوسررريطة املعد يرررة 6-4-5-4-5

 :يم شريطة
 ؛1-5-4-6هستويف االشرتاطات املبينة يف  )ي(

مبجموعررة ملتعلقررة هررذا الالئحررة، امرر   5-6 ليف الفصرراملبينررة  شرررتاطاتالا ئيررغ هسررتويفهصررمم و  )ب(
يف هرذا الفصرل، ولكر   املنصروص علياراخضرع  لالختبرارات يُ  مرا حترول، إذا، ويم II يو Iالتعبئة 

 :مع ابراء اختبار السقوط يف ياثر االجتاهات إهالفا ، توم حدوث
 ؛ةاملشع احملتوياتهشت   يو فقدام '1'
علررررى ي  سررررطح خرررراربي يف املائررررة  20هتجرررراوز  األقصررررىمسررررتوى اإلشررررعاع يف زيرررراتة و  '2'

 .للسوائ  للحاويات الوسيطة
 سادس فلوريد اليورانيومعلى لطرود التي تحتوي لاشتراطات  6-4-6
هسررررتويف الطررررروت املصررررممة الحتررررواء سرررراتس فلوريررررد اليورا يرررروم االشرررررتاطات املتعلقررررة برررراخلواص اإلشررررعاعية  6-4-6-1

، يعبررأ 4-6-4-6هررو مسررموح برر  يف  مررا باسررتثناءالالئحررة. و  يف يمرراا  يخرررى مرر  هررذا واملنصرروص علياررا واال شررطارية للمرراتة
القياسرري معيررار املنظمررة الدوليررة للتوحيررد يف وفقررا  لألحكررام املبينررة  ياثررر يو اررغ  0.1بكميررات مرر   سرراتس فلوريررد اليورا يرروم وينقررل

ISO 7195:2005 "Nuclear Energy - Packaging of uranium hexafluoride (UF6) for transport"  هعبئرة سراتس  -)الطاقرة النوويرة
  .3-6-4-6و 2-6-4-6 الفقرهخت يف املبينة لالشرتاطات ووفقا   (،لنقل  (UF6)فلوريد اليورا يوم 

ياثرر مر  سراتس فلوريرد اليورا يروم بطريقرة هسرتويف االشررتاطات  يو ارغ  0.1علرى  يصمم ال طررت حيترو  6-4-6-2
 التالية:

بارررات غرر  مقبررول علرررى إبرردوم هسررري  وبرردوم  21-4-6املبرررخت يف يم جيترراز االختبررار البنيررو   )ي(
هرررو  مرررا وباسرررتثناء ISO 7195: 2005القياسررري  معيرررار املنظمرررة الدوليرررة للتوحيررردالنحرررو املبرررخت يف 

 ؛4-6-4-6 مسموح ب  يف
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 هشررررررررت  سرررررررراتس  يو ؛ برررررررردوم فقرررررررردام4-15-4-6املبررررررررخت يف السررررررررقوط  يم جيترررررررراز اختبررررررررارو  )ب(
 فلوريد اليورا يوم؛

االحتررررواء  منظومررررةتوم حرررردوث متررررزق يف  3-17-4-6املبررررخت يف احلرررررار  يم جيترررراز االختبررررار و  )ج(
  .4-6-4-6 هو مسموح ب  يف ما وباستثناء

رررررررزال  6-4-6-3  وسرررررررائلياثرررررررر مررررررر  سررررررراتس فلوريرررررررد اليورا يررررررروم ب يو ارررررررغ 0.1الطرررررررروت املصرررررررممة الحترررررررواء  جُتاَّ
 الضغط. لتخفيف

ياثرر مر  سراتس  يو ارغ 0.1، يم هنقرل الطرروت املصرممة الحترواء األطررافمتعردتة ميكر ، رهنرا  مبوافقرة  6-4-6-4
 :إذا اا   مصممةفلوريد اليورا يوم 

القياسرري معيررار املنظمررة الدوليررة للتوحيرردالوطنيررة غرر  هلررك املبينررة يف  يو للمعرراي  الدوليررةوفقررا   )ي(
ISO 7195: 2005 ،شريطة احلفاظ على مستوى واثل م  األمام؛ 

اباسركال غمي 2.76باات غ  مقبول ضغط اختبار يقل م  إهتحمل بدوم هسري  و  ئيغ و/يو )ب(
 ؛21-4-6يف  املبختعلى النحو 

هسرررتويف  ال الطرررروت واا ررر ياثرررر مررر  سررراتس فلوريرررد اليورا يررروم،  يو ارررغ 9 000الحترررواء  و/يو )ج(
 .(ج)2-6-4-6االشرتاطات املبينة يف 

 . 3-6-4-6إىل  1-6-4-6ويف مجيع احلاالت األخرى، هستويف االشرتاطات املبينة يف 
  Aاشتراطات للطرود من النوع  6-4-7
 2-4-6 االشرررررررتاطات العامررررررة املبينررررررة يف سررررررتويفعلررررررى النحررررررو الررررررذ  ي Aهصررررررمم الطررررررروت مرررررر  النرررررروع  6-4-7-1

 . 17-7-4-6 إىل 2-7-4-6الشرتاطات املبينة يف ، واذلك ابوا   إذا اا   منقولة 3-4-6واالشرتاطات املبينة يف 
 سم. 10مجايل للطرت ع  إللبعد اخلاربي ااحلد األتىن لال يقل  6-4-7-2
بسرراولة للكسررر هكرروم قابلررة  ال ، ارراخلتم مررثال ، الرريسررماتال علررى إحرردىمل اجلررزء اخلرراربي للطرررت تيشرر 6-4-7-3

 يفتح. مل تليل على يم الطرت مبثابة ،سليمة تام  ما ،مو وهق
، يف ظرروف النقرل قروىمضع ل  م   ما قللي ال يم ُهصمم ئيغعلى الطرت  هُثبَّ  مرابطي   يُفرت  يف 6-4-7-4

 . ئحةهذا الال الشرتاطات املبينة يفبا على الوفاءالطرت  قدرةم   العاتية والظروف املفضية إىل حواتث،
 س40º-مبكو ررات الطرررت هوضرع يف احلسرربام لرردى هصررميم الطررت تربررات حرررارة هرررتاوح بررخت  يتعلررق فيمرا 6-4-7-5

املروات الري يصرنع منارا  ا طاطاالهتمام الحتماالت  يوىل اما  بالسوائل، يتعلق فيما. ويوىل االهتمام لدربات التجمد س70ºو+
 الطرت إذا هعرض  لدربات حرارة معينة.

الشررررتاطات يخررررى هقبلارررا  يو الدوليرررة يو التصرررنيع مسرررتوفية للمعررراي  الوطنيرررةهكررروم هقنيرررات التصرررميم و  6-4-7-6
 السلطة املختصة.
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-ISO 1496 معيررررار املنظمررررة الدوليررررة للتوحيررررد القياسرررري رقررررمهصرررمم بصررررورة مسررررتوفية ملواصررررفات و  )ج(

اجلزء األول: حاويات البضرائع  -املواصفات واالختبار  - الشح حاويات  1"السلسلة  1:1990
 Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo)" العامرة

Containers)  : 5:2006و 4:2006و 3:2005و 2:1998و 1:1993والتعرررررررديالت املدخلرررررررة عليررررررر  ي ،
 يف املنصوص عليااخضع  لالختبارات يُ . وهصمم بطريقة متكناا، إذا واملعايراتباستثناء األبعات 

 :حدوث توميلولة ية، م  احلعاتهلك الوثيقة وهعرض  للتسارع يف ظروف النقل ال
 ؛ةاملشع احملتوياتهشت   يو فقدام '1'
 ي  سررررطح خرررراربي املائررررة علررررىيف  20هتجرررراوز األقصررررى زيرررراتة يف مسررررتوى اإلشررررعاع و  '2'

 .الشح اويات حل
 IP-3 يو IP-2اطرررروت مررر  النررروعخت للسررروائ    ارررذلك ميكررر  يم هسرررتخدم احلاويرررات الوسررريطة املعد يرررة 6-4-5-4-5

 :يم شريطة
 ؛1-5-4-6هستويف االشرتاطات املبينة يف  )ي(

مبجموعررة ملتعلقررة هررذا الالئحررة، امرر   5-6 ليف الفصرراملبينررة  شرررتاطاتالا ئيررغ هسررتويفهصررمم و  )ب(
يف هرذا الفصرل، ولكر   املنصروص علياراخضرع  لالختبرارات يُ  مرا حترول، إذا، ويم II يو Iالتعبئة 

 :مع ابراء اختبار السقوط يف ياثر االجتاهات إهالفا ، توم حدوث
 ؛ةاملشع احملتوياتهشت   يو فقدام '1'
علررررى ي  سررررطح خرررراربي يف املائررررة  20هتجرررراوز  األقصررررىمسررررتوى اإلشررررعاع يف زيرررراتة و  '2'

 .للسوائ  للحاويات الوسيطة
 سادس فلوريد اليورانيومعلى لطرود التي تحتوي لاشتراطات  6-4-6
هسررررتويف الطررررروت املصررررممة الحتررررواء سرررراتس فلوريررررد اليورا يرررروم االشرررررتاطات املتعلقررررة برررراخلواص اإلشررررعاعية  6-4-6-1

، يعبررأ 4-6-4-6هررو مسررموح برر  يف  مررا باسررتثناءالالئحررة. و  يف يمرراا  يخرررى مرر  هررذا واملنصرروص علياررا واال شررطارية للمرراتة
القياسرري معيررار املنظمررة الدوليررة للتوحيررد يف وفقررا  لألحكررام املبينررة  ياثررر يو اررغ  0.1بكميررات مرر   سرراتس فلوريررد اليورا يرروم وينقررل

ISO 7195:2005 "Nuclear Energy - Packaging of uranium hexafluoride (UF6) for transport"  هعبئرة سراتس  -)الطاقرة النوويرة
  .3-6-4-6و 2-6-4-6 الفقرهخت يف املبينة لالشرتاطات ووفقا   (،لنقل  (UF6)فلوريد اليورا يوم 

ياثرر مر  سراتس فلوريرد اليورا يروم بطريقرة هسرتويف االشررتاطات  يو ارغ  0.1علرى  يصمم ال طررت حيترو  6-4-6-2
 التالية:

بارررات غرر  مقبررول علرررى إبرردوم هسررري  وبرردوم  21-4-6املبرررخت يف يم جيترراز االختبررار البنيررو   )ي(
هرررو  مرررا وباسرررتثناء ISO 7195: 2005القياسررري  معيرررار املنظمرررة الدوليرررة للتوحيررردالنحرررو املبرررخت يف 

 ؛4-6-4-6 مسموح ب  يف
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 هشررررررررت  سرررررررراتس  يو ؛ برررررررردوم فقرررررررردام4-15-4-6املبررررررررخت يف السررررررررقوط  يم جيترررررررراز اختبررررررررارو  )ب(
 فلوريد اليورا يوم؛

االحتررررواء  منظومررررةتوم حرررردوث متررررزق يف  3-17-4-6املبررررخت يف احلرررررار  يم جيترررراز االختبررررار و  )ج(
  .4-6-4-6 هو مسموح ب  يف ما وباستثناء

رررررررزال  6-4-6-3  وسرررررررائلياثرررررررر مررررررر  سررررررراتس فلوريرررررررد اليورا يررررررروم ب يو ارررررررغ 0.1الطرررررررروت املصرررررررممة الحترررررررواء  جُتاَّ
 الضغط. لتخفيف

ياثرر مر  سراتس  يو ارغ 0.1، يم هنقرل الطرروت املصرممة الحترواء األطررافمتعردتة ميكر ، رهنرا  مبوافقرة  6-4-6-4
 :إذا اا   مصممةفلوريد اليورا يوم 

القياسرري معيررار املنظمررة الدوليررة للتوحيرردالوطنيررة غرر  هلررك املبينررة يف  يو للمعرراي  الدوليررةوفقررا   )ي(
ISO 7195: 2005 ،شريطة احلفاظ على مستوى واثل م  األمام؛ 

اباسركال غمي 2.76باات غ  مقبول ضغط اختبار يقل م  إهتحمل بدوم هسري  و  ئيغ و/يو )ب(
 ؛21-4-6يف  املبختعلى النحو 

هسرررتويف  ال الطرررروت واا ررر ياثرررر مررر  سررراتس فلوريرررد اليورا يررروم،  يو ارررغ 9 000الحترررواء  و/يو )ج(
 .(ج)2-6-4-6االشرتاطات املبينة يف 

 . 3-6-4-6إىل  1-6-4-6ويف مجيع احلاالت األخرى، هستويف االشرتاطات املبينة يف 
  Aاشتراطات للطرود من النوع  6-4-7
 2-4-6 االشرررررررتاطات العامررررررة املبينررررررة يف سررررررتويفعلررررررى النحررررررو الررررررذ  ي Aهصررررررمم الطررررررروت مرررررر  النرررررروع  6-4-7-1

 . 17-7-4-6 إىل 2-7-4-6الشرتاطات املبينة يف ، واذلك ابوا   إذا اا   منقولة 3-4-6واالشرتاطات املبينة يف 
 سم. 10مجايل للطرت ع  إللبعد اخلاربي ااحلد األتىن لال يقل  6-4-7-2
بسرراولة للكسررر هكرروم قابلررة  ال ، ارراخلتم مررثال ، الرريسررماتال علررى إحرردىمل اجلررزء اخلرراربي للطرررت تيشرر 6-4-7-3

 يفتح. مل تليل على يم الطرت مبثابة ،سليمة تام  ما ،مو وهق
، يف ظرروف النقرل قروىمضع ل  م   ما قللي ال يم ُهصمم ئيغعلى الطرت  هُثبَّ  مرابطي   يُفرت  يف 6-4-7-4

 . ئحةهذا الال الشرتاطات املبينة يفبا على الوفاءالطرت  قدرةم   العاتية والظروف املفضية إىل حواتث،
 س40º-مبكو ررات الطرررت هوضرع يف احلسرربام لرردى هصررميم الطررت تربررات حرررارة هرررتاوح بررخت  يتعلررق فيمرا 6-4-7-5

املروات الري يصرنع منارا  ا طاطاالهتمام الحتماالت  يوىل اما  بالسوائل، يتعلق فيما. ويوىل االهتمام لدربات التجمد س70ºو+
 الطرت إذا هعرض  لدربات حرارة معينة.

الشررررتاطات يخررررى هقبلارررا  يو الدوليرررة يو التصرررنيع مسرررتوفية للمعررراي  الوطنيرررةهكررروم هقنيرررات التصرررميم و  6-4-7-6
 السلطة املختصة.
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 بصرررورة عرضرررية اميكررر  فتحاررر ال ةقفرررل ثابتررر بوسررريلةيشرررتمل التصرررميم علرررى  ظرررام احترررواء يغلرررق باحكرررام  6-4-7-7
 بضغط ينشأ تاخل الطرت. يو
 االحتواء.  منظومةكو ا  م  مكو ات اخلاص م شكلميك  يم هعتد املوات املشعة ذات ال 6-4-7-8
 بوسريلةللغلق باحكرام  ةكوم قابلجي  يم هشكل وحدة مستقلة ع  الطرت، هاالحتواء  منظومة  إذا اا  6-4-7-9

 ع  ي  بزء آخر م  الطرت. ةمستقل ةقفل ثابت
االحترواء، اال رالل  ملنظومرةيف هصرميم ي  عنصرر مر  العناصرر املكو رة  ،يؤخذ يف االعتبار ،حيثما يمك  6-4-7-10

شرررعاع وارررذلك ا بعررراث الغرررازات املتولررردة عررر  التفررراعالت لإلالكيميرررائي للسررروائل ولغ هرررا مررر  املررروات احلسةاسرررة األخررررى برررالتعر  
 شعاع.لإلواال الل الكيميائي بالتعر   ئيةالكيميا

  60فرر  الضررغط احملرريط إىل إذا ا  للطرررت ةاملشررع احملتويرراتعلررى احتجرراز  ةاالحتررواء قرراتر  هكرروم منظومررة 6-4-7-11
 ايلوباسكال. 

الحتجراز بوسريلة إغرالق  (صرمامات التنفريس)هزوت مجيع الصمامات باستثناء صمامات مفيف الضغط  6-4-7-12
 ي  موات متسربة م  الصمام. 

نع االحتواء بطريقة مت منظومةق يحد مكو ات الطرت باعتبارا بزءا  م  شعاعي الذ  يطوة إليصمم الدرع ا 6-4-7-13
يشرركالم وحردة مسررتقلة وبر  يم يكرروم  ومكو اهر شررعاعي إلا فصرال هرذا املكرروم عر  الرردرع بصرورة عفويررة. وحيثمرا اررام الردرع ا

 .يف العبوة ع  ي  هيكل آخر ةمستقل ةقفل ثابت بوسيلةغالق  باحكام إلقابال   اإلشعاعيالدرع 
 :توم حدوث ،15-4-6ة يف القسم إذا يخضع لالختبارات املبين ول،يصمم الطرت بطريقة حت 6-4-7-14

 ؛ةاملشعة  احملتويات هشت  يو فقدام )ي(
 لطرت. لعلى ي  سطح خاربي يف املائة  20هتجاوز يف مستوى اإلشعاع األقصى زياتة  )ب(

 ، يرررت  فرررا  يف يعلررى الطرررت السررتيعاب التغرر ات يفهصررميم الطرررت املخصررص لنقررل مرروات مشررعة سررائلة يف 6-4-7-15
 .امللء اتوالتأث ات احلراية وتينامي ياتتربة حرارة احملتو 

 املصممة الحتواء السوائل Aالطروت م  النوع 
 :يلي مبا ،ماتة مشعة سائلةاملصممة الحتواء  Aلطروت م  النوع ، هفي اإضافة إىل ذلك 6-4-7-16

يعرررررررالا إذا يخضرررررررع الطررررررررت  )ي(14-7-4-6املبينرررررررة يف  الشرررررررروطمبواصرررررررفات هلررررررريب يم هكررررررروم  )ي(
  ؛16-4-6لالختبارات املبينة يف 

 :وإما )ب(
يكفي م  املوات املاصةة المتصاص ضرعفي حجرم احملتروى السرائل. ويم هوضرع  مبا يم هزوةت '1'

  هذا املوات املاصةة يف موضع مناس  ئيغ هالمس السائل يف حال هسرب ؛
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بنظام احتواء مؤلف م  عناصر احتواء تاخلية يوليرة وخاربيرة ثا ويرة مصرممة  توة يو يم هز  '2'
يف عناصرر االحترواء اخلاربيرة الثا ويرة  وضرمام احتجرازا احملتروى السرائلاامل  الستيعاب

 ح  يف حالة هسرب السائل م  العناصر الداخلية األولية.
 املصممة الحتواء الغازات Aالطروت م  النوع  

فيمرا لرو هشرتت   يو املشرع ىفقردام احملترو  ذا قدرة علرى منرع الطرت املصمم الحتواء الغازاتيكوم    يمجي 6-4-7-17
 املصررممة الحتررواء غرراز الرتيتيرروم Aمرر  هررذا االشرررتاط الطررروت مرر  النرروع  تث . وهسرر16-4-6 الختبررارات املبينررة يفل ُيخضررع الطرررت

 الغازات اخلاملة.  يو
 B(U)ع طرود من النو للاشتراطات  6-4-8
، واالشررررتاطات املبينررررة 2-4-6 ئيررررغ هسرررتويف االشررررتاطات املبينرررة يف B(U)هصرررمم الطرررروت مررر  النررروع  6-4-8-1
 حمررردت هرررو مرررا باسرررتثناء 15-7-4-6 إىل 2-7-4-6، واالشررررتاطات املبينرررة يف بطريرررق اجلرررويف حالرررة  قلارررا  3-4-6 يف
  .15-8-4-6إىل  2-8-4-6االشرتاطات املبينة يف  ذلك ، وباإلضافة إىل)ي(14-7-4-6 يف
يم  6-8-4-6و 5-8-4-6يصررررمم الطرررررت بطريقررررة هضررررم  يف الظررررروف احمليطررررة املبينررررة يف الفقرررررهخت  6-4-8-2

علررى النحررو املبررخت يف االختبررارات املبينررة  عاتيررةهررؤثر يف ظررلة ظررروف النقررل ال لرر  املولرردة تاخررل الطرررت مرر  احملتويررات املشررعة احلرررارة
بشأم االحتواء والتدريع إذا هرا  بدوم مراقبة لفرتة يسبوع  املنطبقةباالشرتاطات  يفي ال هأث ا  سيئا  يف الطرت ئيغ 15-4-6 يف

 :يلي وا ياثر يو هرهفع ئيغ هسب  واحدا   ال ح دربات احلرارة لواحد. ويوىل اهتمام خاص 
فيمررا لررو اا رر   ،الفيزيائيررة للمحتويررات املشررعة، يواحلالررة  يو الشرركل اهلندسرري، يو غرر  الرتهيرر ،هُ  )ي(

ا صراار  يو قرد هسرب  هشروا ،(ةمثل عناصر الوقوت املغلفر)وعاء  يو املوات املشعة موضوعة يف علبة
  املاتة املشعة؛ يو الوعاء، يو العلبة،

 شرعاعيإلاحلررار  يف مروات التردريع ا الناهج ع  االخرتالف م  افاءة التغليف بسب  التمدت هُقلةل )ب(
  ا صاارها؛ يو شققااه يو

 الرطوبة.خالطتاا ع الت ال إذا ُهسرة  )ج(
يف الظرروف احمليطرة املبينرة س 50º القابلرة للترأثرح الطرت و هتجاوز تربة حرارة سط ال يصمم الطرت ئيغ 6-4-8-3

الطررت إذا  قرل  إال ،س 50ºعبروة هتجاوز تربة حرارة السرطوح القابلرة للترأثر يف ال ال حالة عدم وبوت عازل ويف ،5-8-4-6يف 
 االستخدام احلصر . مبوب 

القصروى رارة احلرتربرة جير  يف ، ا  الطرروت املنقولرة برو بشرأم  1-3-4-6استثناء االشررتاطات املبينرة يف ب 6-4-8-4
 الشرمس،غيراب إشرعاع يف س 85º هتجراوز ال يم االستخدام احلصر  يثناء النقل مبوب  مكشوف للنفاذلطرت اح و سطم  أل  
السررواهر املتوخرراة حلمايررة األشررخاص توم احلابررة إىل  يو . وهؤخررذ يف االعتبررار احلرروابز5-8-4-6الظررروف احمليطررة املبينررة يف يف 

 السواهر أل  اختبار. يو إخضاع احلوابز
 .س38ºاحلرارة احمليطة هكوم يفرت  يم  6-4-8-5
  .6-8-4-6يف اجلدول  دتو احملعلى النح ظروف التعر  ألشعة الشمسهكوم يفرت  يم  6-4-8-6
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 بصرررورة عرضرررية اميكررر  فتحاررر ال ةقفرررل ثابتررر بوسررريلةيشرررتمل التصرررميم علرررى  ظرررام احترررواء يغلرررق باحكرررام  6-4-7-7
 بضغط ينشأ تاخل الطرت. يو
 االحتواء.  منظومةكو ا  م  مكو ات اخلاص م شكلميك  يم هعتد املوات املشعة ذات ال 6-4-7-8
 بوسريلةللغلق باحكرام  ةكوم قابلجي  يم هشكل وحدة مستقلة ع  الطرت، هاالحتواء  منظومة  إذا اا  6-4-7-9

 ع  ي  بزء آخر م  الطرت. ةمستقل ةقفل ثابت
االحترواء، اال رالل  ملنظومرةيف هصرميم ي  عنصرر مر  العناصرر املكو رة  ،يؤخذ يف االعتبار ،حيثما يمك  6-4-7-10

شرررعاع وارررذلك ا بعررراث الغرررازات املتولررردة عررر  التفررراعالت لإلالكيميرررائي للسررروائل ولغ هرررا مررر  املررروات احلسةاسرررة األخررررى برررالتعر  
 شعاع.لإلواال الل الكيميائي بالتعر   ئيةالكيميا

  60فرر  الضررغط احملرريط إىل إذا ا  للطرررت ةاملشررع احملتويرراتعلررى احتجرراز  ةاالحتررواء قرراتر  هكرروم منظومررة 6-4-7-11
 ايلوباسكال. 

الحتجراز بوسريلة إغرالق  (صرمامات التنفريس)هزوت مجيع الصمامات باستثناء صمامات مفيف الضغط  6-4-7-12
 ي  موات متسربة م  الصمام. 

نع االحتواء بطريقة مت منظومةق يحد مكو ات الطرت باعتبارا بزءا  م  شعاعي الذ  يطوة إليصمم الدرع ا 6-4-7-13
يشرركالم وحردة مسررتقلة وبر  يم يكرروم  ومكو اهر شررعاعي إلا فصرال هرذا املكرروم عر  الرردرع بصرورة عفويررة. وحيثمرا اررام الردرع ا

 .يف العبوة ع  ي  هيكل آخر ةمستقل ةقفل ثابت بوسيلةغالق  باحكام إلقابال   اإلشعاعيالدرع 
 :توم حدوث ،15-4-6ة يف القسم إذا يخضع لالختبارات املبين ول،يصمم الطرت بطريقة حت 6-4-7-14

 ؛ةاملشعة  احملتويات هشت  يو فقدام )ي(
 لطرت. لعلى ي  سطح خاربي يف املائة  20هتجاوز يف مستوى اإلشعاع األقصى زياتة  )ب(

 ، يرررت  فرررا  يف يعلررى الطرررت السررتيعاب التغرر ات يفهصررميم الطرررت املخصررص لنقررل مرروات مشررعة سررائلة يف 6-4-7-15
 .امللء اتوالتأث ات احلراية وتينامي ياتتربة حرارة احملتو 

 املصممة الحتواء السوائل Aالطروت م  النوع 
 :يلي مبا ،ماتة مشعة سائلةاملصممة الحتواء  Aلطروت م  النوع ، هفي اإضافة إىل ذلك 6-4-7-16

يعرررررررالا إذا يخضرررررررع الطررررررررت  )ي(14-7-4-6املبينرررررررة يف  الشرررررررروطمبواصرررررررفات هلررررررريب يم هكررررررروم  )ي(
  ؛16-4-6لالختبارات املبينة يف 

 :وإما )ب(
يكفي م  املوات املاصةة المتصاص ضرعفي حجرم احملتروى السرائل. ويم هوضرع  مبا يم هزوةت '1'

  هذا املوات املاصةة يف موضع مناس  ئيغ هالمس السائل يف حال هسرب ؛
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بنظام احتواء مؤلف م  عناصر احتواء تاخلية يوليرة وخاربيرة ثا ويرة مصرممة  توة يو يم هز  '2'
يف عناصرر االحترواء اخلاربيرة الثا ويرة  وضرمام احتجرازا احملتروى السرائلاامل  الستيعاب

 ح  يف حالة هسرب السائل م  العناصر الداخلية األولية.
 املصممة الحتواء الغازات Aالطروت م  النوع  

فيمرا لرو هشرتت   يو املشرع ىفقردام احملترو  ذا قدرة علرى منرع الطرت املصمم الحتواء الغازاتيكوم    يمجي 6-4-7-17
 املصررممة الحتررواء غرراز الرتيتيرروم Aمرر  هررذا االشرررتاط الطررروت مرر  النرروع  تث . وهسرر16-4-6 الختبررارات املبينررة يفل ُيخضررع الطرررت

 الغازات اخلاملة.  يو
 B(U)ع طرود من النو للاشتراطات  6-4-8
، واالشررررتاطات املبينررررة 2-4-6 ئيررررغ هسرررتويف االشررررتاطات املبينرررة يف B(U)هصرررمم الطرررروت مررر  النررروع  6-4-8-1
 حمررردت هرررو مرررا باسرررتثناء 15-7-4-6 إىل 2-7-4-6، واالشررررتاطات املبينرررة يف بطريرررق اجلرررويف حالرررة  قلارررا  3-4-6 يف
  .15-8-4-6إىل  2-8-4-6االشرتاطات املبينة يف  ذلك ، وباإلضافة إىل)ي(14-7-4-6 يف
يم  6-8-4-6و 5-8-4-6يصررررمم الطرررررت بطريقررررة هضررررم  يف الظررررروف احمليطررررة املبينررررة يف الفقرررررهخت  6-4-8-2

علررى النحررو املبررخت يف االختبررارات املبينررة  عاتيررةهررؤثر يف ظررلة ظررروف النقررل ال لرر  املولرردة تاخررل الطرررت مرر  احملتويررات املشررعة احلرررارة
بشأم االحتواء والتدريع إذا هرا  بدوم مراقبة لفرتة يسبوع  املنطبقةباالشرتاطات  يفي ال هأث ا  سيئا  يف الطرت ئيغ 15-4-6 يف

 :يلي وا ياثر يو هرهفع ئيغ هسب  واحدا   ال ح دربات احلرارة لواحد. ويوىل اهتمام خاص 
فيمررا لررو اا رر   ،الفيزيائيررة للمحتويررات املشررعة، يواحلالررة  يو الشرركل اهلندسرري، يو غرر  الرتهيرر ،هُ  )ي(

ا صراار  يو قرد هسرب  هشروا ،(ةمثل عناصر الوقوت املغلفر)وعاء  يو املوات املشعة موضوعة يف علبة
  املاتة املشعة؛ يو الوعاء، يو العلبة،

 شرعاعيإلاحلررار  يف مروات التردريع ا الناهج ع  االخرتالف م  افاءة التغليف بسب  التمدت هُقلةل )ب(
  ا صاارها؛ يو شققااه يو

 الرطوبة.خالطتاا ع الت ال إذا ُهسرة  )ج(
يف الظرروف احمليطرة املبينرة س 50º القابلرة للترأثرح الطرت و هتجاوز تربة حرارة سط ال يصمم الطرت ئيغ 6-4-8-3

الطررت إذا  قرل  إال ،س 50ºعبروة هتجاوز تربة حرارة السرطوح القابلرة للترأثر يف ال ال حالة عدم وبوت عازل ويف ،5-8-4-6يف 
 االستخدام احلصر . مبوب 

القصروى رارة احلرتربرة جير  يف ، ا  الطرروت املنقولرة برو بشرأم  1-3-4-6استثناء االشررتاطات املبينرة يف ب 6-4-8-4
 الشرمس،غيراب إشرعاع يف س 85º هتجراوز ال يم االستخدام احلصر  يثناء النقل مبوب  مكشوف للنفاذلطرت اح و سطم  أل  
السررواهر املتوخرراة حلمايررة األشررخاص توم احلابررة إىل  يو . وهؤخررذ يف االعتبررار احلرروابز5-8-4-6الظررروف احمليطررة املبينررة يف يف 

 السواهر أل  اختبار. يو إخضاع احلوابز
 .س38ºاحلرارة احمليطة هكوم يفرت  يم  6-4-8-5
  .6-8-4-6يف اجلدول  دتو احملعلى النح ظروف التعر  ألشعة الشمسهكوم يفرت  يم  6-4-8-6
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 البيانات المتعلقة بدرجة التعرض ألشعة الشمس: 6-8-4-6الجدول 

 شكل السطح ومكان وجوده الحالة
 ساعة في اليوم 12التعرض ألشعة الشمس لمدة 

 (2وات/م)
 صفر السطوح التحتا ية - املنقولة يفقيا   نبسطةالسطوح امل 1
 800 الفوقا يةح و السط - املنقولة يفقيا   نبسطةالسطوح امل 2
 )ي(200 عموتيا  السطوح املنقولة  3
 )ي(200 سطوح يخرى حتتا ية )غ  يفقية( 4
 )ي(400 السطوح سائر  5

 األبسام اجملاورة.  م ميك  ابديل استخدام تالة بيبية باعتمات معامل امتصاص وإمهال هأث  اال عكاس احملتمل  )ي( 

 3-17-4-6يصمم الطرت املزوت بوقاية حرارية على النحو الذ  يفري باشررتاطات االختبرار احلررار  املبينرة يف  6-4-8-7
ررع ئيرغ هظررل هرذا الوقايررة فعالرة إذا   )ب(2-17-4-6 ، يو)ب(و )ي(2-17-4-6و 15-4-6يف  دتةالطررت لالختبررارات احملرريُخض 

 ،اخلردش اال رزالق، يو القطرع، يو لسرطح اخلراربي للطررت بسرب  التمزيرق، يويبطرل مفعرول هرذا الوقايرة علرى ا . والحسبما ينطبق )ج(،و
 خشو ة املناولة. يو
 لو يخضع: يغ إ  يصمم الطرت ئ 6-4-8-8

6-10يتجراوز  ما ال م  فقدام احملتويات املشعة إىل لقلةل 15-4-6 لالختبارات املبينة يف )ي(
A2  يف

 الساعة؛ 
، 4-17-4-6و 3-17-4-6و (ب)2-17-4-6، و1-17-4-6يف  دتةلالختبرارات احملرو  )ب(

 يف: يحد االختباري  الوارتي باإلضافة إىل 
 اثافتررررر جررررراوز  هت وال ارررررغ  500هتجررررراوز  ال ، إذا اا ررررر  اتلرررررة الطررررررت(ج)6-4-17-2 '1'

هكوم حمتوياهر   ال مقدرة على يساس األبعات اخلاربية، وعندما 3اغ/م 1 000 اإلمجالية
  موات مشعة ذات شكل خاص؛ 1A2 000 ياد م املشعة 

 ؛اافة الطروت األخرى  يف حالة ،)ي(2-17-4-6يف  يو '2'
 االشرتاطات التالية:ب لوا
شررعاع علررى بعررد مرررت واحررد مرر  سررطح إليم حيررتف  بالترردريع الكررايف ليضررم  عرردم جترراوز مسررتوى ا •

الرري  يقصررى حررد مرر  احملتويررات املشررعةعلررى  ي سيفرت/سرراعة عنرردما حيتررو  الطرررتلررم 10الطرررت 
 الحتوائاا؛ صمم

رررررع حملتويرررررات املشررررعةافقررررردام  قيررررديم يو  •  غرررررازل 10A2 ىل حرررررد يقصرررررااإ ،يسررررربوع واحررررد طيلرررررة اجملمة
 لكافة النويدات املشعة األخرى.  A2 قيمة يتجاوز وال 85-الكريبتوم
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 4-2-2-7-2هنطبرررررق األحكرررررام املبينرررررة يف  املختلفرررررةمررررر  النويررررردات املشرررررعة  خمررررراليط هوبررررردوحيثمرررررا  
 .A2يمثررال  10 هسرراو  A2 (i)اسررتخدام قيمررة فعالررة مرر   85-ميكرر  يف حالررة غرراز الكريبترروم باسررتثناء ي رر  6-2-2-7-2 إىل
  .2-1-9-1-4التلوث اخلاربي املبينة يف  تيراعي التقدير حدو ، يعالا )ي(الفرعية الفقرة احلالة املبينة يف  ويف
حيرردث متررزق يف  ال ئيررغ A2 510 شررعاعيإلطاا ايصررمم الطرررت املخصررص حملتويررات مشررعة يتجرراوز  شررا 6-4-8-9

  .18-4-6املعزز املبخت يف  الغمر املائي االحتواء لو يخضع الختبارمنظومة 
 ظرام هديرد  بوبروت وال وبوت مرشرحاتبشعاعي املسموح لا إلاالمتثال حلدوت ا طالق النشاط ا يُرهتَ ال  6-4-8-10

 ميكا يكي. 
يكوم م  شأ   إطرالق مروات مشرعة  ،االحتواء منظومةلتخفيف الضغط ع   باازال يشتمل الطرت على  6-4-8-11

  .17-4-6و 15-4-6يف  دتةإىل البيئة يف ظل الظروف السائدة يف االختبارات احمل
 ضرارا   الطررت هرأث ا   يفقرد هرؤثر  قيمرا  االحترواء  منظومةيف  البااتيبلغ مستوى ا يال يراعى يف هصميم الطرت 6-4-8-12

حتررر  هرررأث   وهررو 17-4-6و 15-4-6يف  دتةالختبرررارات احملرررل خضررعإذا يُ الشرررروط املنطبقررة، وذلرررك ب الوفررراء عرر  قاصررررا جيعلرر 
 يقصى ضغط هشغيل عات .

 ايلوباسكال.  700 مقدارا ال يتجاوز يقصى ضغط هشغيل عات  يف الطرت ضغطا قياسيا   6-4-8-13
هضراف إىل املروات  عناصرريكروم أل   ال التشرت  ئيرغمروات مشرعة منخفضرة علرى يصمم الطررت احملترو   6-4-8-14

يتاء املررروات املشرررعة  يفي  هرررأث  ضرررار  عبررروةمررر  املكو رررات الداخليرررة للي   يو منارررا هعترررد برررزءا   ال الرررياملشرررعة املنخفضرررة التشرررت  
 املنخفضة التشت .

 .س38ºو+ س40º-رتاوح بخت ه مدى تربات حرارة حميطةيصمم الطرت ئيغ يتناس  مع  6-4-8-15
 B(M)طرود من النوع لل اشتراطات 6-4-9
، 1-8-4-6 يف دتةاحملرر B(U)الالزمررة للطررروت مرر  النرروع  شرررتاطاتاال B(M)الطررروت مرر  النرروع  هسررتويف 6-4-9-1

هلرك  غر فيما بخت بلدام معينة فحس ، جيروز افررتا  ظرروف يخررى  يو الطروت املزمع  قلاا تاخل بلد معختحالة باستثناء ي   يف 
يعررالا، مبوافقررة السررلطات املختصررة يف  15-8-4-6إىل  9-8-4-6و 6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6املبينررة يف 

 4-8-4-6يف  دتةاحملر B(U)الالزمة لطروت النوع  شرتاطاتاال هذا البلدام. ومع ذلك، هستوا بالقدر الذ  ميك  حتقيق  عمليا  
  .15-8-4-6إىل  -9-8-4-6و
 السررلطاتبصررورة متقطعررة يثنرراء  قلاررا، شررريطة يم هقبررل  B(M)لطررروت مرر  النرروع السررماح بتنفرريس لميكرر   6-4-9-2

 .نفيساملختصة ذات الصلة الضوابط التشغيلية املتعلقة بالت
 (C)طرود من النوع لل اشتراطات 6-4-10
، 3-4-6و 2-4-6يف  بينرررررررةامل علرررررررى النحرررررررو الرررررررذ  يسرررررررتويف االشررررررررتاطات( Cطرررررررروت النررررررروع ) هصرررررررمم 6-4-10-1
 االشررررررررتاطات احملررررررردتةيسرررررررتويف و ، )ي(14-7-4-6يف  ورت مرررررررا ، باسرررررررتثناء15-7-4-6إىل  2-7-4-6يف  الررررررروارتة هلررررررركو 
 2-10-4-6 يف الرررروارتة باإلضررررافة إىل ذلررررك االشرررررتاطات، و 15-8-4-6إىل  10-8-4-6و 6-8-4-6 إىل 2-8-4-6 يف
  .4-10-4-6 إىل
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 البيانات المتعلقة بدرجة التعرض ألشعة الشمس: 6-8-4-6الجدول 

 شكل السطح ومكان وجوده الحالة
 ساعة في اليوم 12التعرض ألشعة الشمس لمدة 

 (2وات/م)
 صفر السطوح التحتا ية - املنقولة يفقيا   نبسطةالسطوح امل 1
 800 الفوقا يةح و السط - املنقولة يفقيا   نبسطةالسطوح امل 2
 )ي(200 عموتيا  السطوح املنقولة  3
 )ي(200 سطوح يخرى حتتا ية )غ  يفقية( 4
 )ي(400 السطوح سائر  5

 األبسام اجملاورة.  م ميك  ابديل استخدام تالة بيبية باعتمات معامل امتصاص وإمهال هأث  اال عكاس احملتمل  )ي( 

 3-17-4-6يصمم الطرت املزوت بوقاية حرارية على النحو الذ  يفري باشررتاطات االختبرار احلررار  املبينرة يف  6-4-8-7
ررع ئيرغ هظررل هرذا الوقايررة فعالرة إذا   )ب(2-17-4-6 ، يو)ب(و )ي(2-17-4-6و 15-4-6يف  دتةالطررت لالختبررارات احملرريُخض 

 ،اخلردش اال رزالق، يو القطرع، يو لسرطح اخلراربي للطررت بسرب  التمزيرق، يويبطرل مفعرول هرذا الوقايرة علرى ا . والحسبما ينطبق )ج(،و
 خشو ة املناولة. يو
 لو يخضع: يغ إ  يصمم الطرت ئ 6-4-8-8

6-10يتجراوز  ما ال م  فقدام احملتويات املشعة إىل لقلةل 15-4-6 لالختبارات املبينة يف )ي(
A2  يف

 الساعة؛ 
، 4-17-4-6و 3-17-4-6و (ب)2-17-4-6، و1-17-4-6يف  دتةلالختبرارات احملرو  )ب(

 يف: يحد االختباري  الوارتي باإلضافة إىل 
 اثافتررررر جررررراوز  هت وال ارررررغ  500هتجررررراوز  ال ، إذا اا ررررر  اتلرررررة الطررررررت(ج)6-4-17-2 '1'

هكوم حمتوياهر   ال مقدرة على يساس األبعات اخلاربية، وعندما 3اغ/م 1 000 اإلمجالية
  موات مشعة ذات شكل خاص؛ 1A2 000 ياد م املشعة 

 ؛اافة الطروت األخرى  يف حالة ،)ي(2-17-4-6يف  يو '2'
 االشرتاطات التالية:ب لوا
شررعاع علررى بعررد مرررت واحررد مرر  سررطح إليم حيررتف  بالترردريع الكررايف ليضررم  عرردم جترراوز مسررتوى ا •

الرري  يقصررى حررد مرر  احملتويررات املشررعةعلررى  ي سيفرت/سرراعة عنرردما حيتررو  الطرررتلررم 10الطرررت 
 الحتوائاا؛ صمم

رررررع حملتويرررررات املشررررعةافقررررردام  قيررررديم يو  •  غرررررازل 10A2 ىل حرررررد يقصرررررااإ ،يسررررربوع واحررررد طيلرررررة اجملمة
 لكافة النويدات املشعة األخرى.  A2 قيمة يتجاوز وال 85-الكريبتوم
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 4-2-2-7-2هنطبرررررق األحكرررررام املبينرررررة يف  املختلفرررررةمررررر  النويررررردات املشرررررعة  خمررررراليط هوبررررردوحيثمرررررا  
 .A2يمثررال  10 هسرراو  A2 (i)اسررتخدام قيمررة فعالررة مرر   85-ميكرر  يف حالررة غرراز الكريبترروم باسررتثناء ي رر  6-2-2-7-2 إىل
  .2-1-9-1-4التلوث اخلاربي املبينة يف  تيراعي التقدير حدو ، يعالا )ي(الفرعية الفقرة احلالة املبينة يف  ويف
حيرردث متررزق يف  ال ئيررغ A2 510 شررعاعيإلطاا ايصررمم الطرررت املخصررص حملتويررات مشررعة يتجرراوز  شررا 6-4-8-9

  .18-4-6املعزز املبخت يف  الغمر املائي االحتواء لو يخضع الختبارمنظومة 
 ظرام هديرد  بوبروت وال وبوت مرشرحاتبشعاعي املسموح لا إلاالمتثال حلدوت ا طالق النشاط ا يُرهتَ ال  6-4-8-10

 ميكا يكي. 
يكوم م  شأ   إطرالق مروات مشرعة  ،االحتواء منظومةلتخفيف الضغط ع   باازال يشتمل الطرت على  6-4-8-11

  .17-4-6و 15-4-6يف  دتةإىل البيئة يف ظل الظروف السائدة يف االختبارات احمل
 ضرارا   الطررت هرأث ا   يفقرد هرؤثر  قيمرا  االحترواء  منظومةيف  البااتيبلغ مستوى ا يال يراعى يف هصميم الطرت 6-4-8-12

حتررر  هرررأث   وهررو 17-4-6و 15-4-6يف  دتةالختبرررارات احملرررل خضررعإذا يُ الشرررروط املنطبقررة، وذلرررك ب الوفررراء عرر  قاصررررا جيعلرر 
 يقصى ضغط هشغيل عات .

 ايلوباسكال.  700 مقدارا ال يتجاوز يقصى ضغط هشغيل عات  يف الطرت ضغطا قياسيا   6-4-8-13
هضراف إىل املروات  عناصرريكروم أل   ال التشرت  ئيرغمروات مشرعة منخفضرة علرى يصمم الطررت احملترو   6-4-8-14

يتاء املررروات املشرررعة  يفي  هرررأث  ضرررار  عبررروةمررر  املكو رررات الداخليرررة للي   يو منارررا هعترررد برررزءا   ال الرررياملشرررعة املنخفضرررة التشرررت  
 املنخفضة التشت .

 .س38ºو+ س40º-رتاوح بخت ه مدى تربات حرارة حميطةيصمم الطرت ئيغ يتناس  مع  6-4-8-15
 B(M)طرود من النوع لل اشتراطات 6-4-9
، 1-8-4-6 يف دتةاحملرر B(U)الالزمررة للطررروت مرر  النرروع  شرررتاطاتاال B(M)الطررروت مرر  النرروع  هسررتويف 6-4-9-1

هلرك  غر فيما بخت بلدام معينة فحس ، جيروز افررتا  ظرروف يخررى  يو الطروت املزمع  قلاا تاخل بلد معختحالة باستثناء ي   يف 
يعررالا، مبوافقررة السررلطات املختصررة يف  15-8-4-6إىل  9-8-4-6و 6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6املبينررة يف 

 4-8-4-6يف  دتةاحملر B(U)الالزمة لطروت النوع  شرتاطاتاال هذا البلدام. ومع ذلك، هستوا بالقدر الذ  ميك  حتقيق  عمليا  
  .15-8-4-6إىل  -9-8-4-6و
 السررلطاتبصررورة متقطعررة يثنرراء  قلاررا، شررريطة يم هقبررل  B(M)لطررروت مرر  النرروع السررماح بتنفرريس لميكرر   6-4-9-2

 .نفيساملختصة ذات الصلة الضوابط التشغيلية املتعلقة بالت
 (C)طرود من النوع لل اشتراطات 6-4-10
، 3-4-6و 2-4-6يف  بينرررررررةامل علرررررررى النحرررررررو الرررررررذ  يسرررررررتويف االشررررررررتاطات( Cطرررررررروت النررررررروع ) هصرررررررمم 6-4-10-1
 االشررررررررتاطات احملررررررردتةيسرررررررتويف و ، )ي(14-7-4-6يف  ورت مرررررررا ، باسرررررررتثناء15-7-4-6إىل  2-7-4-6يف  الررررررروارتة هلررررررركو 
 2-10-4-6 يف الرررروارتة باإلضررررافة إىل ذلررررك االشرررررتاطات، و 15-8-4-6إىل  10-8-4-6و 6-8-4-6 إىل 2-8-4-6 يف
  .4-10-4-6 إىل
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 (ب)8-8-4-6لالختبرررررارات الررررروارتة يف  املطلوبرررررةعررررراي  التقررررردير الوفررررراء مب درة علرررررىكررررروم للطررررررت قررررره 6-4-10-2
يف احلالرة س 38ºوتربرة حررارة هبلرغ الفر ( وات/)م.   0.33 قيمتارا بعد طمرها يف بيئة حتدتها موصرلية حراريرة 12-8-4-6و

م الطرررت عنررد يقصررى ضررغط هشررغيل ، ويم يكررو الثابتررة. ويفرررت  يف الشررروط األوليررة للتقيرريم يم يظررل ي  عررزل حرررار  للطرررت سررليما  
 .س38ºعات ، وهكوم تربة احلرارة احمليطة 

ع، وهو ، إذا جيعل  هصميما   الطرتيصمم  6-4-10-3  يلي: ملا ،عند يقصى ضغط هشغيل عات ُيخض 
6-10 د فقرردام احملتويررات املشررعة إىل، يقيِّرر15-4-6يف  احملرردتةاالختبررارات  )ي(

A2  يف السرراعة احررد
 يقصى؛

 ، 1-20-4-6واالختبارات املتتالية الوارتة يف  )ب(
مرررت شررعاع علررى مسررافة إليتجرراوز مسررتوى ا يال تف  بدربررة اافيررة مرر  الترردريع هكفررلحيرر '1'

مشرعة صرمم الطررت  يارد اميرة مرواتملري سيفرت/سراعة مرع  10م  سرطح الطررت  واحد
 الحتوائاا؛

  85-للكربتررروم 10A2عة إىل يف مررردة يسررربوع للمحتويرررات املشررر املسرررتمرة د الفقررردام ويقيةررر '2'
 جلميع النويدات املشعة األخرى احد يقصى. A2احد يقصى، و

  4-2-2-7-2، هنطبرررررق األحكرررررام الررررروارتة يف خمتلفرررررةليط مررررر   ويررررردات مشرررررعة اخمرررررويف حالرررررة وبررررروت  
لرة املبينرة يف احلا ويف .10A2هسراو   A2(i)اسرتخدام قيمرة فعالرة  85-يف حالرة الكربترومميكر  ، باستثناء ي ر  6-2-2-7-2 إىل

  .2-1-9-1-4يعالا، هراعى يف التقييم حدوت التلوث اخلاربي الوارتة يف  )ي( الفقرة الفرعية
 احملردتبرراء اختبرار الغمرر املرائي املعرزز إاالحترواء علرى يثرر  منظومرةحيدث مترزق يف  ال يصمم الطرت ئيغ 6-4-10-4

  .18-4-6يف 
 يةانشطار مواد على لطرود التي تحتوي لات اشتراط 6-4-11
 :هراعى يف  قل املوات اال شطارية االعتبارات التالية 6-4-11-1

العاتيرة واملفضرية إىل حرواتث؛ وهؤخرذ و  الروهينيرة ة يثناء ظروف النقلييم حتتف  باحلالة توم احلرب )ي(
 بعخت االعتبار حاالت الطوارئ التالية على وب  اخلصوص:

 مناا؛ يو هسرب املاء إىل الطروت '1'
 مادئات النيوهروم الكامنة؛ يو فقدام افاءة وتصاتو  '2'
 يف الطرت؛ فقدام تيجة حدوث  يو إعاتة هنظيم احملتويات إما تاخل الطرتو  '3'
 فيما بيناا؛ يو هقليل الفراغات تاخل الطروتو  '4'
 طمرها يف الثلج؛ يو غمر الطروت يف املاءو  '5'
 التغ ات يف تربات احلرارة؛و  '6'
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 الشروط: هستويفويم  )ب(
-7-2باستثناء املوات غ  املعبأة الي يسمح لا حتديردا  مبوبر   2-7-4-6الوارتة يف  '1'

  ؛(ه)2-3-5
 هتصل باخلواص املشعة للموات؛ الالئحةيف مواضع يخرى م  هذا وارتة ال '2'
 ؛5-3-2-7-2 مستثناة مبوب املاتة هك   ما مل ،3-7-4-6يف  وارتةال '3'
 هكررررررررررررر  املررررررررررررراتة مسررررررررررررررتثناة  مرررررررررررررا مل ،14-11-4-6إىل  4-11-4-6يف الررررررررررررروارتة  '4'

  .3-11-4-6 يو 2-11-4-6 يو 5-3-2-7-2مبوب  
)ي( إىل بأحرد األحكرام بأحكرام الفقررة الفرعيرة )ت( و  مروات ا شرطارية هفريالطروت الي حتترو  علرى هستث   6-4-11-2

  .14-11-4-6إىل  4-11-4-6 الوارتة يت اا م  االشرتاطات الوارتة يف )ج(
 الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية بأ  شكل، شريطة يم: )ي(

 ؛سم 10ال يقل احلد األتىن للبعد اخلاربي للطرت ع   '1'

 حيس  مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية:  '2'
 

 
يف الطررت  241-ميك  يم يكوم البلوهو يوم بأ  هكوي   ظائر  شريطة يم هكوم امية البلوهو يروم *

 240-يقل م  امية البلوهو يوم
  .2-11-4-6م  اجلدول  Zقيم  حيغ هؤخذ 

 ؛10للطرت  (CSI)ال يتجاوز مؤشر يمام احلربية  '3'
 ي حتتو  على موات ا شطارية بأ  شكل، شريطة يم:الطروت ال )ب(

 ؛سم 30ال يقل احلد األتىن للبعد اخلاربي للطرت ع   '1'

 1-15-4-6الطررررررررررت، بعرررررررررد ابتيرررررررررازا االختبرررررررررارات احملررررررررردتة يف يكررررررررروم مررررررررر  شرررررررررأم  '2'
 ، يم:6-15-4-6إىل 

 حيتف  مبحتويات املاتة اال شطارية؛ •
 سم على األقل؛ 30للطرت ح  يصوم األبعات اخلاربية اإلمجالية  •
 سم. 10مكع  طول   تخولتوم حيول  •
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 (ب)8-8-4-6لالختبرررررارات الررررروارتة يف  املطلوبرررررةعررررراي  التقررررردير الوفررررراء مب درة علرررررىكررررروم للطررررررت قررررره 6-4-10-2
يف احلالرة س 38ºوتربرة حررارة هبلرغ الفر ( وات/)م.   0.33 قيمتارا بعد طمرها يف بيئة حتدتها موصرلية حراريرة 12-8-4-6و

م الطرررت عنررد يقصررى ضررغط هشررغيل ، ويم يكررو الثابتررة. ويفرررت  يف الشررروط األوليررة للتقيرريم يم يظررل ي  عررزل حرررار  للطرررت سررليما  
 .س38ºعات ، وهكوم تربة احلرارة احمليطة 

ع، وهو ، إذا جيعل  هصميما   الطرتيصمم  6-4-10-3  يلي: ملا ،عند يقصى ضغط هشغيل عات ُيخض 
6-10 د فقرردام احملتويررات املشررعة إىل، يقيِّرر15-4-6يف  احملرردتةاالختبررارات  )ي(

A2  يف السرراعة احررد
 يقصى؛

 ، 1-20-4-6واالختبارات املتتالية الوارتة يف  )ب(
مرررت شررعاع علررى مسررافة إليتجرراوز مسررتوى ا يال تف  بدربررة اافيررة مرر  الترردريع هكفررلحيرر '1'

مشرعة صرمم الطررت  يارد اميرة مرواتملري سيفرت/سراعة مرع  10م  سرطح الطررت  واحد
 الحتوائاا؛

  85-للكربتررروم 10A2عة إىل يف مررردة يسررربوع للمحتويرررات املشررر املسرررتمرة د الفقررردام ويقيةررر '2'
 جلميع النويدات املشعة األخرى احد يقصى. A2احد يقصى، و

  4-2-2-7-2، هنطبرررررق األحكرررررام الررررروارتة يف خمتلفرررررةليط مررررر   ويررررردات مشرررررعة اخمرررررويف حالرررررة وبررررروت  
لرة املبينرة يف احلا ويف .10A2هسراو   A2(i)اسرتخدام قيمرة فعالرة  85-يف حالرة الكربترومميكر  ، باستثناء ي ر  6-2-2-7-2 إىل

  .2-1-9-1-4يعالا، هراعى يف التقييم حدوت التلوث اخلاربي الوارتة يف  )ي( الفقرة الفرعية
 احملردتبرراء اختبرار الغمرر املرائي املعرزز إاالحترواء علرى يثرر  منظومرةحيدث مترزق يف  ال يصمم الطرت ئيغ 6-4-10-4

  .18-4-6يف 
 يةانشطار مواد على لطرود التي تحتوي لات اشتراط 6-4-11
 :هراعى يف  قل املوات اال شطارية االعتبارات التالية 6-4-11-1

العاتيرة واملفضرية إىل حرواتث؛ وهؤخرذ و  الروهينيرة ة يثناء ظروف النقلييم حتتف  باحلالة توم احلرب )ي(
 بعخت االعتبار حاالت الطوارئ التالية على وب  اخلصوص:

 مناا؛ يو هسرب املاء إىل الطروت '1'
 مادئات النيوهروم الكامنة؛ يو فقدام افاءة وتصاتو  '2'
 يف الطرت؛ فقدام تيجة حدوث  يو إعاتة هنظيم احملتويات إما تاخل الطرتو  '3'
 فيما بيناا؛ يو هقليل الفراغات تاخل الطروتو  '4'
 طمرها يف الثلج؛ يو غمر الطروت يف املاءو  '5'
 التغ ات يف تربات احلرارة؛و  '6'
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 الشروط: هستويفويم  )ب(
-7-2باستثناء املوات غ  املعبأة الي يسمح لا حتديردا  مبوبر   2-7-4-6الوارتة يف  '1'

  ؛(ه)2-3-5
 هتصل باخلواص املشعة للموات؛ الالئحةيف مواضع يخرى م  هذا وارتة ال '2'
 ؛5-3-2-7-2 مستثناة مبوب املاتة هك   ما مل ،3-7-4-6يف  وارتةال '3'
 هكررررررررررررر  املررررررررررررراتة مسررررررررررررررتثناة  مرررررررررررررا مل ،14-11-4-6إىل  4-11-4-6يف الررررررررررررروارتة  '4'

  .3-11-4-6 يو 2-11-4-6 يو 5-3-2-7-2مبوب  
)ي( إىل بأحرد األحكرام بأحكرام الفقررة الفرعيرة )ت( و  مروات ا شرطارية هفريالطروت الي حتترو  علرى هستث   6-4-11-2

  .14-11-4-6إىل  4-11-4-6 الوارتة يت اا م  االشرتاطات الوارتة يف )ج(
 الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية بأ  شكل، شريطة يم: )ي(

 ؛سم 10ال يقل احلد األتىن للبعد اخلاربي للطرت ع   '1'

 حيس  مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية:  '2'
 

 
يف الطررت  241-ميك  يم يكوم البلوهو يوم بأ  هكوي   ظائر  شريطة يم هكوم امية البلوهو يروم *

 240-يقل م  امية البلوهو يوم
  .2-11-4-6م  اجلدول  Zقيم  حيغ هؤخذ 

 ؛10للطرت  (CSI)ال يتجاوز مؤشر يمام احلربية  '3'
 ي حتتو  على موات ا شطارية بأ  شكل، شريطة يم:الطروت ال )ب(

 ؛سم 30ال يقل احلد األتىن للبعد اخلاربي للطرت ع   '1'

 1-15-4-6الطررررررررررت، بعرررررررررد ابتيرررررررررازا االختبرررررررررارات احملررررررررردتة يف يكررررررررروم مررررررررر  شرررررررررأم  '2'
 ، يم:6-15-4-6إىل 

 حيتف  مبحتويات املاتة اال شطارية؛ •
 سم على األقل؛ 30للطرت ح  يصوم األبعات اخلاربية اإلمجالية  •
 سم. 10مكع  طول   تخولتوم حيول  •
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 مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية:  حيس  '3'
 

يف الطررت  241-ميك  يم يكوم البلوهو يوم بأ  هكوي   ظائر  شريطة يم هكوم امية البلوهو يروم *
 240-يقل م  امية البلوهو يوم

  .2-11-4-6م  اجلدول  Z قيمهؤخذ حيغ  

 ؛10للطرت  (CSI)مؤشر يمام احلربية يتجاوز ال  '4'
 الي حتتو  على موات ا شطارية بأ  شكل، شريطة يم:الطروت  )ج(

 سم؛ 10ال يقل احلد األتىن للبعد اخلاربي للطرت ع   '1'

-4-6إىل  1-15-4-6 الطرررت، بعررد ابتيررازا االختبررارات احملرردتة يفمرر  شررأم  يكرروم '2'
 ، يم:15-6

 حيتف  مبحتويات املاتة اال شطارية؛ •
 سم على األقل؛ 10لطرت ح  يصوم األبعات اخلاربية اإلمجالية ل •

 سم. 10توم تخول مكع  طول  حيول  •
 حيس  مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية:  '3'

 

 241-ميك  يم يكوم البلوهو يوم بأ  هكوي   ظرائر  شرريطة يم هكروم اميرة البلوهو يروم *
 240-يف الطرت يقل م  امية البلوهو يوم

  ؛ 15ال هتجاوز اتلة النويدات اال شطارية يف ي  طرت  '4'
ات اهليدروبينيرررة الغنيرررة بالررردوه يوم والغرافيررر  واألشررركال ال هكررروم الكتلرررة اإلمجاليرررة للديليررروم واملرررو  )ت(

يتجراوز هرايزهرا الكلري  مرا مل األلوهروبية األخرى للكربوم ياد م  اتلة النويدات املشرعة يف الطررت
تاعرري ألخررذ الديليرروم املتضررم  يف سرربائك النحرراس بنسرربة  وال   مرر  املرراتة.1 000  يف اررل 1

 ار.يف املائة يف االعتب 4هصل إىل 
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 2-11-4-6 ورد في لما وفقا   (CSI)الالزمة لحساب مؤشر أمان الحرجية  Zقيم : 2-11-4-6الجدول 

 Z )أ()التخصيب( اإلثراء

 2 200 يف املائة 1.5يورا يوم مثرى ح  
 850 يف املائة 5ح   )خمصة ( يورا يوم مثرى
 660 يف املائة 10ح  )خمصة (  يورا يوم مثرى
 580 يف املائة 20ح  )خمصة (  يورا يوم مثرى
 450 يف املائة 100ح  )خمصة (  يورا يوم مثرى

 املقابلة ألعلى  سبة م  التخصي . Z، عندئذ هستخدم قيمة 235-إذا اام الطرت حيتو  على اليورا يوم مع  س  مصي  متغ ة لليورا يوم )ي(

 مرررر  البلوهو يرررروم مرررر  اسررررتيفاء األحكررررام الرررروارتة  1 000هسررررتث  الطررررروت الرررري حتتررررو  علررررى يقررررل مرررر   6-4-11-3
 ، شريطة يم:14-11-4-6إىل  4-11-4-6يف 

 يف املائة م  اتلة البلوهو يوم؛ 20ال هتجاوز اتلة املوات اال شطارية  )ي(
 حيس  مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية: )ب(

 
 يف املائة م  اتلة البلوهو يوم إذا اام اليورا يوم موبوتا  مع البلوهو يوم. 1ال هتجاوز اتلة اليورا يوم  )ج(

 سرربة التادئررة  الرتايررز، يو الكتلررة يو ، يو ر ائالتكرروي  النظرر الفيزيررائي، يو يعرررف الشرركل الكيميررائي يو إذا مل 6-4-11-4
بافرتا  يم قيمرة ارل عامرل  13-11-4-6إىل  8-11-4-6الوارتة يف  مدسية، جترى عمليات التقيياهلن تشكيلةال الكثافة، يو يو

 تسق مع األوضاع والضوابط املعروفة يف عمليات التقييم هذا.هغ  معروف هي القيمة الي هوفر يقصى مضاعفة للنيوهرو ات 
 13-11-4-6إىل  8-11-4-6الرروارتة يف  ع، هسررتند عمليررات التقيرريميف حالررة الوقرروت النرروو  املشررعَّ  6-4-11-5

 :إما ر  يثب  هوافرائإىل هكوي   ظ
 اإلشعاعي؛ يقصى مضاعفة للنيوهرو ات يثناء التاري   )ي(

هقرردير معترردل ملضرراعفة النيوهرو ررات بغررر  هقيرريم الطرررت. وبعررد التشررعيع ولكرر  يف وقرر  سررابق يو  )ب(
 ر .ائنظعلى الشح ، جيرى قياس للتأاد م  اعتدال التكوي  ال

 ، يم:15-4-6يف  احملدتة، بعد ابتيازا االختبارات الطرت يكوم م  شأم 6-4-11-6
 سم على األقل؛ 10يصوم األبعات اخلاربية اإلمجالية للطرت ح   )ي(

 سم. 10توم تخول مكع  طول  وحيول  )ب(
مررا  ،س38ºو+ س40º-رتاوح بررخت هرر مرردى تربررات حرررارة حميطررةيراعررى يف هصررميم الطرررت يم يناسرر   6-4-11-7
 حتدت السلطة املختصة مواصفات يخرى يف شااتة اعتمات هصميم الطرت. مل
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 مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية:  حيس  '3'
 

يف الطررت  241-ميك  يم يكوم البلوهو يوم بأ  هكوي   ظائر  شريطة يم هكوم امية البلوهو يروم *
 240-يقل م  امية البلوهو يوم

  .2-11-4-6م  اجلدول  Z قيمهؤخذ حيغ  

 ؛10للطرت  (CSI)مؤشر يمام احلربية يتجاوز ال  '4'
 الي حتتو  على موات ا شطارية بأ  شكل، شريطة يم:الطروت  )ج(

 سم؛ 10ال يقل احلد األتىن للبعد اخلاربي للطرت ع   '1'

-4-6إىل  1-15-4-6 الطرررت، بعررد ابتيررازا االختبررارات احملرردتة يفمرر  شررأم  يكرروم '2'
 ، يم:15-6

 حيتف  مبحتويات املاتة اال شطارية؛ •
 سم على األقل؛ 10لطرت ح  يصوم األبعات اخلاربية اإلمجالية ل •

 سم. 10توم تخول مكع  طول  حيول  •
 حيس  مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية:  '3'

 

 241-ميك  يم يكوم البلوهو يوم بأ  هكوي   ظرائر  شرريطة يم هكروم اميرة البلوهو يروم *
 240-يف الطرت يقل م  امية البلوهو يوم

  ؛ 15ال هتجاوز اتلة النويدات اال شطارية يف ي  طرت  '4'
ات اهليدروبينيرررة الغنيرررة بالررردوه يوم والغرافيررر  واألشررركال ال هكررروم الكتلرررة اإلمجاليرررة للديليررروم واملرررو  )ت(

يتجراوز هرايزهرا الكلري  مرا مل األلوهروبية األخرى للكربوم ياد م  اتلة النويدات املشرعة يف الطررت
تاعرري ألخررذ الديليرروم املتضررم  يف سرربائك النحرراس بنسرربة  وال   مرر  املرراتة.1 000  يف اررل 1

 ار.يف املائة يف االعتب 4هصل إىل 
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 2-11-4-6 ورد في لما وفقا   (CSI)الالزمة لحساب مؤشر أمان الحرجية  Zقيم : 2-11-4-6الجدول 

 Z )أ()التخصيب( اإلثراء

 2 200 يف املائة 1.5يورا يوم مثرى ح  
 850 يف املائة 5ح   )خمصة ( يورا يوم مثرى
 660 يف املائة 10ح  )خمصة (  يورا يوم مثرى
 580 يف املائة 20ح  )خمصة (  يورا يوم مثرى
 450 يف املائة 100ح  )خمصة (  يورا يوم مثرى

 املقابلة ألعلى  سبة م  التخصي . Z، عندئذ هستخدم قيمة 235-إذا اام الطرت حيتو  على اليورا يوم مع  س  مصي  متغ ة لليورا يوم )ي(

 مرررر  البلوهو يرررروم مرررر  اسررررتيفاء األحكررررام الرررروارتة  1 000هسررررتث  الطررررروت الرررري حتتررررو  علررررى يقررررل مرررر   6-4-11-3
 ، شريطة يم:14-11-4-6إىل  4-11-4-6يف 

 يف املائة م  اتلة البلوهو يوم؛ 20ال هتجاوز اتلة املوات اال شطارية  )ي(
 حيس  مؤشر يمام احلربية للطرت بواسطة املعاتلة التالية: )ب(

 
 يف املائة م  اتلة البلوهو يوم إذا اام اليورا يوم موبوتا  مع البلوهو يوم. 1ال هتجاوز اتلة اليورا يوم  )ج(

 سرربة التادئررة  الرتايررز، يو الكتلررة يو ، يو ر ائالتكرروي  النظرر الفيزيررائي، يو يعرررف الشرركل الكيميررائي يو إذا مل 6-4-11-4
بافرتا  يم قيمرة ارل عامرل  13-11-4-6إىل  8-11-4-6الوارتة يف  مدسية، جترى عمليات التقيياهلن تشكيلةال الكثافة، يو يو

 تسق مع األوضاع والضوابط املعروفة يف عمليات التقييم هذا.هغ  معروف هي القيمة الي هوفر يقصى مضاعفة للنيوهرو ات 
 13-11-4-6إىل  8-11-4-6الرروارتة يف  ع، هسررتند عمليررات التقيرريميف حالررة الوقرروت النرروو  املشررعَّ  6-4-11-5

 :إما ر  يثب  هوافرائإىل هكوي   ظ
 اإلشعاعي؛ يقصى مضاعفة للنيوهرو ات يثناء التاري   )ي(

هقرردير معترردل ملضرراعفة النيوهرو ررات بغررر  هقيرريم الطرررت. وبعررد التشررعيع ولكرر  يف وقرر  سررابق يو  )ب(
 ر .ائنظعلى الشح ، جيرى قياس للتأاد م  اعتدال التكوي  ال

 ، يم:15-4-6يف  احملدتة، بعد ابتيازا االختبارات الطرت يكوم م  شأم 6-4-11-6
 سم على األقل؛ 10يصوم األبعات اخلاربية اإلمجالية للطرت ح   )ي(

 سم. 10توم تخول مكع  طول  وحيول  )ب(
مررا  ،س38ºو+ س40º-رتاوح بررخت هرر مرردى تربررات حرررارة حميطررةيراعررى يف هصررميم الطرررت يم يناسرر   6-4-11-7
 حتدت السلطة املختصة مواصفات يخرى يف شااتة اعتمات هصميم الطرت. مل

1000
(g) plutonium of mass250 CSI
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 منر ، يو يفررت  يم املراء ميكر  يم يتسررب إىل مجيرع املسراحات الفارغرة يف الطررت ،يف حالة الطرت املعزول 6-4-11-8
للحيلولة توم هسرب املاء على هذا  خاصة عناصري   إذا اام التصميم يشمل  غ االحتواء.  منظومةيف ذلك الفراغات تاخل  مبا

مناا، ح  وإم جنم ذلك ع  خطأ، جيوز افرتا  عردم وبروت هسررب يتعلرق بتلرك املسراحات  يو النحو إىل مساحات فارغة معينة
 يلي: وا ييا  اخلاصة  العناصرالفارغة. وهشمل 

خضررع الطرررت يُ ، إذا للمرراء ختمررا ع بيرردة املعيررار، يبقررى اثنررام مناررا علررى األقررلمتعرردتة  مرراء حرروابز )ي(
 لعبررواتاجلرروتة يف صررنع ا مراقبررة، وتربررة عاليررة مرر  (ب)13-11-4-6يف  احملرردتةلالختبررارات 

 وصيا تاا وإصالحاا، واختبارات جترى للتثب  م  إغالق ال طرت قبل ال شح ؛
 235-ليورا يوم، ئد يقصرى للتخصري  براساتس فلوريد اليورا يوماحملتوية فقط على  لطروتا يف يو )ب(

 يف املائة: 5بنسبة اتلية 
هالمررس  يوبررد ال (، ي رر )ب13-11-4-6يف  احملرردتةاالختبررارات بالرري يثبرر   الطررروت '1'

يف  قطة االرهباط األصلية، والي  إال مات  فياا بخت الصمام وي  مكوم آخر يف الغالف
ل ما عرررررة ، يم الصرررررمامات هظررررر3-17-4-6يف  احملررررردتاالختبرررررار ب، يثبررررر  فيارررررا ييضرررررا  

 للتسرب؛
اختبرارات ب مقرو رةوصيا تاا وإصالحاا،  صنع العبواتاجلوتة يف  اقبةوتربة عالية م  مر  '2'

 للتثب  م  إغالق ال طرت قبل ال شح .
يارد  اميرةي    سرم مر  املراء يو 20يقرل عر   ال ع  اث  مبا االحتباس هنعكس فعالية منظومةيفرت  يم  6-4-11-9

، يم )ب(13-11-4-6يف  احملرردتةاالختبررارات ، بثبرراتاإليمكرر   ي رر  إذا مرراغرر  علررى  ررو إضررايف.  بررالعبوةاملرراتة احمليطررة  اقررد هوفرهرر
 .)ج(10-11-4-6يف  سم 20قل ع  ه لطرت الا ة م قريب امية ماءجيوز افرتا  وبوت   ،العبوةبقى تاخل ه االحتباس منظومة

 ظرررل ويف 9-11-4-6و 8-11-4-6يرررة مبوبررر  شرررروط الفقررررهخت توم احلربيف احلالرررة يكررروم الطررررت  6-4-11-10
 يلي: ما تسق معوهظروف الطرت الي ينجم عناا يقصى مضاعفة للنيوهرو ات 

 ؛(توم حواتث) عاتيةظروف النقل ال )ي(
 ؛(ب)12-11-4-6يف  احملدتةاالختبارات  )ب(
 .(ب)13-11-4-6يف  احملدتةاالختبارات  )ج(

 :املزمع  قلاا بوا   يف حالة الطروت 6-4-11-11
املتعلقرة برالطروت مر  النروع احلربيرة يف ظرل ظرروف هتسرق مرع االختبرارات احلالرة يكوم الطرت توم  )ي(

(Cاملبينة )  سرم مر   20يقرل عر   ال لفعاليرة املنظومرة ، بافرتا  وبوت ا عكاس1-20-4-6يف
 ولك  مع عدم وبوت هسرب تاخلي للماء؛ ،املاء

 اخلاصررررررة الرررررروارتة بشررررررأم العناصرررررررالتفرررررراوت  يُقرررررردَّر ال ،10-11-4-6يف  املررررررذاوريف التقيرررررريم  )ب(
مناررررا، علررررى يثررررر إبررررراء  يو إذا منررررع هسرررررب املرررراء إىل املسرررراحات الفارغررررة إال 8-11-4-6يف 
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اختبرار هسررب املراء  والحقرا، 1-20-4-6يف  ( املبينرةCاملتعلقة بالطروت مر  النروع )االختبارات 
  .3-19-4-6 املبخت يف

بظرررروف  يتعلررق فيمرراربيررة احلتوم  ،"N سررة يضرررعاف " طررروت، عرردتها "، ئيررغ هكرررومN" رقررميشررتق  6-4-11-12
 تسق مع الشروط التالية:هللنيوهرو ات  ةوفر يقصى مضاعفهالي  ،والطروت الرتهي 

مرا  بوبروتت على مجيع اجلوا   و الطر  هنعكس فعالية هرهي ال يوضع شيء فيما بخت الطروت، ويم ي )ي(
 سم م  املاء؛ 20ع  يقل  ال

-6ة يف دتثبرر  إذا ابتررازت االختبررارات احملررالررذ  يُ  يو وهكرروم حالررة الطررروت هرري وضررعاا املقرردر )ب(
4-15.  

 الرتهي بظروف  يتعلق فيماربية احلتوم  ،"N" يساو  مرهخت طروت، عدتها " ئيغ هكومN" رقميشتق  6-4-11-13
 تسق مع الشروط التالية:هالي هوفر يقصى مضاعفة للنيوهرو ات  ،والطروت

 بوبروتت علرى مجيرع اجلوا ر  و الطرر  فعاليرة هرهير  دروبينية فيمرا برخت الطرروت، وا عكراسيالتادئة اهل )ي(
 سم م  املاء؛ 20يقل ع   ما ال

 :، متبوعة بأاثر االختبارات التالية هقييدا  15-4-6يف  دتةواالختبارات احمل )ب(
بشررررأم الطررررروت الرررري  )ج(2-17-4-6 يف ، يوب()2-17-4-6يف  دتةاالختبررررارات احملرررر '1'

مقردرة علرى يسراس  3ارغ/م  1 000اثافتارا اإلمجاليرة   هتجاوز وال اغ  500اتلتاا   هتجاوز ال
بشرررررررررأم مجيرررررررررع الطرررررررررروت األخررررررررررى؛ متبوعرررررررررة  )ي(2-17-4-6 يف األبعرررررررررات اخلاربيرررررررررة، يو

 1-19-4-6ة يف دتوهسرررررررتكمل باالختبرررررررارات احملررررررر 3-17-4-6يف  دتاحملررررررر باالختبرررررررار
  ؛3-19-4-6 إىل

  ؛4-17-4-6يف  دتاالختبار احمل يو '2'
االحتررواء علرررى يثرررر االختبرررارات  منظومرررة خرررارجي  برررزء مررر  املرراتة اال شرررطارية  بهسرررر  يف حالررة و  )ج(

مر  ارل طررت يف املصرفوفة  تسررب، يفرت  يم املاتة اال شطارية ه)ب(13-11-4-6ة يف دتاحمل
للشرركل و سرربة التادئررة اللررذي  يؤتيررام إىل يقصررى مضرراعفة  قررا  املرراتة اال شررطارية برمتاررا وف وهُرهَّرر 

 سم م  املاء. 20يقل ع   ما ال بوبوت لفعالية هذا الرتهي  للنيوهرو ات مع ا عكاس قري 
للطرررروت الررري حتترررو  علرررى مررروات ا شرررطارية بقسرررمة  (CSI)يرررتم احلصرررول علرررى مؤشرررر يمرررام احلالرررة احلربيرررة  6-4-11-14
. وقررد هكرروم قيمررة (CSI = 50/N) 13-11-4-6و 12-11-4-6املسررتمدهخت مرر   Nعلررى القيمررة األقررل مرر  قيمرري  50 رقمالرر

 متناهية ال هكوم فعليا   Nمؤشر يمام احلالة احلربية صفرا  شريطة يم يكوم عدت غ  حمدوت م  الطروت توم احلالة احلربية )ي  يم 
 التا احلالتخت(.   يف
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 منر ، يو يفررت  يم املراء ميكر  يم يتسررب إىل مجيرع املسراحات الفارغرة يف الطررت ،يف حالة الطرت املعزول 6-4-11-8
للحيلولة توم هسرب املاء على هذا  خاصة عناصري   إذا اام التصميم يشمل  غ االحتواء.  منظومةيف ذلك الفراغات تاخل  مبا

مناا، ح  وإم جنم ذلك ع  خطأ، جيوز افرتا  عردم وبروت هسررب يتعلرق بتلرك املسراحات  يو النحو إىل مساحات فارغة معينة
 يلي: وا ييا  اخلاصة  العناصرالفارغة. وهشمل 

خضررع الطرررت يُ ، إذا للمرراء ختمررا ع بيرردة املعيررار، يبقررى اثنررام مناررا علررى األقررلمتعرردتة  مرراء حرروابز )ي(
 لعبررواتاجلرروتة يف صررنع ا مراقبررة، وتربررة عاليررة مرر  (ب)13-11-4-6يف  احملرردتةلالختبررارات 

 وصيا تاا وإصالحاا، واختبارات جترى للتثب  م  إغالق ال طرت قبل ال شح ؛
 235-ليورا يوم، ئد يقصرى للتخصري  براساتس فلوريد اليورا يوماحملتوية فقط على  لطروتا يف يو )ب(

 يف املائة: 5بنسبة اتلية 
هالمررس  يوبررد ال (، ي رر )ب13-11-4-6يف  احملرردتةاالختبررارات بالرري يثبرر   الطررروت '1'

يف  قطة االرهباط األصلية، والي  إال مات  فياا بخت الصمام وي  مكوم آخر يف الغالف
ل ما عرررررة ، يم الصرررررمامات هظررررر3-17-4-6يف  احملررررردتاالختبرررررار ب، يثبررررر  فيارررررا ييضرررررا  

 للتسرب؛
اختبرارات ب مقرو رةوصيا تاا وإصالحاا،  صنع العبواتاجلوتة يف  اقبةوتربة عالية م  مر  '2'

 للتثب  م  إغالق ال طرت قبل ال شح .
يارد  اميرةي    سرم مر  املراء يو 20يقرل عر   ال ع  اث  مبا االحتباس هنعكس فعالية منظومةيفرت  يم  6-4-11-9

، يم )ب(13-11-4-6يف  احملرردتةاالختبررارات ، بثبرراتاإليمكرر   ي رر  إذا مرراغرر  علررى  ررو إضررايف.  بررالعبوةاملرراتة احمليطررة  اقررد هوفرهرر
 .)ج(10-11-4-6يف  سم 20قل ع  ه لطرت الا ة م قريب امية ماءجيوز افرتا  وبوت   ،العبوةبقى تاخل ه االحتباس منظومة

 ظرررل ويف 9-11-4-6و 8-11-4-6يرررة مبوبررر  شرررروط الفقررررهخت توم احلربيف احلالرررة يكررروم الطررررت  6-4-11-10
 يلي: ما تسق معوهظروف الطرت الي ينجم عناا يقصى مضاعفة للنيوهرو ات 

 ؛(توم حواتث) عاتيةظروف النقل ال )ي(
 ؛(ب)12-11-4-6يف  احملدتةاالختبارات  )ب(
 .(ب)13-11-4-6يف  احملدتةاالختبارات  )ج(

 :املزمع  قلاا بوا   يف حالة الطروت 6-4-11-11
املتعلقرة برالطروت مر  النروع احلربيرة يف ظرل ظرروف هتسرق مرع االختبرارات احلالرة يكوم الطرت توم  )ي(

(Cاملبينة )  سرم مر   20يقرل عر   ال لفعاليرة املنظومرة ، بافرتا  وبوت ا عكاس1-20-4-6يف
 ولك  مع عدم وبوت هسرب تاخلي للماء؛ ،املاء

 اخلاصررررررة الرررررروارتة بشررررررأم العناصرررررررالتفرررررراوت  يُقرررررردَّر ال ،10-11-4-6يف  املررررررذاوريف التقيرررررريم  )ب(
مناررررا، علررررى يثررررر إبررررراء  يو إذا منررررع هسرررررب املرررراء إىل املسرررراحات الفارغررررة إال 8-11-4-6يف 
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اختبرار هسررب املراء  والحقرا، 1-20-4-6يف  ( املبينرةCاملتعلقة بالطروت مر  النروع )االختبارات 
  .3-19-4-6 املبخت يف

بظرررروف  يتعلررق فيمرراربيررة احلتوم  ،"N سررة يضرررعاف " طررروت، عرردتها "، ئيررغ هكرررومN" رقررميشررتق  6-4-11-12
 تسق مع الشروط التالية:هللنيوهرو ات  ةوفر يقصى مضاعفهالي  ،والطروت الرتهي 

مرا  بوبروتت على مجيع اجلوا   و الطر  هنعكس فعالية هرهي ال يوضع شيء فيما بخت الطروت، ويم ي )ي(
 سم م  املاء؛ 20ع  يقل  ال

-6ة يف دتثبرر  إذا ابتررازت االختبررارات احملررالررذ  يُ  يو وهكرروم حالررة الطررروت هرري وضررعاا املقرردر )ب(
4-15.  

 الرتهي بظروف  يتعلق فيماربية احلتوم  ،"N" يساو  مرهخت طروت، عدتها " ئيغ هكومN" رقميشتق  6-4-11-13
 تسق مع الشروط التالية:هالي هوفر يقصى مضاعفة للنيوهرو ات  ،والطروت

 بوبروتت علرى مجيرع اجلوا ر  و الطرر  فعاليرة هرهير  دروبينية فيمرا برخت الطرروت، وا عكراسيالتادئة اهل )ي(
 سم م  املاء؛ 20يقل ع   ما ال

 :، متبوعة بأاثر االختبارات التالية هقييدا  15-4-6يف  دتةواالختبارات احمل )ب(
بشررررأم الطررررروت الرررري  )ج(2-17-4-6 يف ، يوب()2-17-4-6يف  دتةاالختبررررارات احملرررر '1'

مقردرة علرى يسراس  3ارغ/م  1 000اثافتارا اإلمجاليرة   هتجاوز وال اغ  500اتلتاا   هتجاوز ال
بشرررررررررأم مجيرررررررررع الطرررررررررروت األخررررررررررى؛ متبوعرررررررررة  )ي(2-17-4-6 يف األبعرررررررررات اخلاربيرررررررررة، يو

 1-19-4-6ة يف دتوهسرررررررتكمل باالختبرررررررارات احملررررررر 3-17-4-6يف  دتاحملررررررر باالختبرررررررار
  ؛3-19-4-6 إىل

  ؛4-17-4-6يف  دتاالختبار احمل يو '2'
االحتررواء علرررى يثرررر االختبرررارات  منظومرررة خرررارجي  برررزء مررر  املرراتة اال شرررطارية  بهسرررر  يف حالررة و  )ج(

مر  ارل طررت يف املصرفوفة  تسررب، يفرت  يم املاتة اال شطارية ه)ب(13-11-4-6ة يف دتاحمل
للشرركل و سرربة التادئررة اللررذي  يؤتيررام إىل يقصررى مضرراعفة  قررا  املرراتة اال شررطارية برمتاررا وف وهُرهَّرر 

 سم م  املاء. 20يقل ع   ما ال بوبوت لفعالية هذا الرتهي  للنيوهرو ات مع ا عكاس قري 
للطرررروت الررري حتترررو  علرررى مررروات ا شرررطارية بقسرررمة  (CSI)يرررتم احلصرررول علرررى مؤشرررر يمرررام احلالرررة احلربيرررة  6-4-11-14
. وقررد هكرروم قيمررة (CSI = 50/N) 13-11-4-6و 12-11-4-6املسررتمدهخت مرر   Nعلررى القيمررة األقررل مرر  قيمرري  50 رقمالرر

 متناهية ال هكوم فعليا   Nمؤشر يمام احلالة احلربية صفرا  شريطة يم يكوم عدت غ  حمدوت م  الطروت توم احلالة احلربية )ي  يم 
 التا احلالتخت(.   يف
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 وإثبات االمتثال عمليا   االختبارإجراءات  6-4-12
  4-1-3-2-7-2و 3-1-3-2-7-2ملعرررررررراي  األتاء املطلوبررررررررة يف عمليررررررررا  االمتثررررررررال  ثبرررررررراتيررررررررتم إ 6-4-12-1
برررررأ   11-4-6إىل  2-4-6  مرررررو  2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و

 .مبجموعة مناا يو م  األسالي  الوارتة يت اا
ات باسرتخدام عينرات متثرل املروات ذات النشراط النروعي املرنخف  مر  اجملموعرة الثالثرة إبراء اختبار  )ي(

LSA-III، املروات  يو ،(الكبسروالت يو امردةاملروات املشرعة اجل)اخلراص  شركلاملوات املشرعة ذات ال يو
، حترااى فيارا حمتويرات العبروةعينرات مر   يو باسرتخدام منراذج يوليرة يو املشعة املنخفضة التشت ،

االختبارات املردى املتوقرع للمحتويرات املشرعة برأقرب تربرة ميكر   العبوة الي جترى علياا يو ينةالع
 لنقل؛لقدم املعلى النحو  ااملزمع اختبارمه عبوةال يو ، ويعد النموذج اإليضاحيا  بلوغاا عملي

 الوافية السابقة ذات الطبيعة املماثلة بالقدر الكايف؛ حاالت اإلثباتالربوع إىل  )ب(
بالصرنف  يتعلق فيماذات  س  مالئمة هشمل اخلواص املامة  عيناتإبراء اختبارات باستخدام  )ج(

قيد البحغ إذا يوضح  اخلدة اهلندسية مالءمة  تائج هذا االختبارات ألغرا  التصرميم. وعنرد 
قضري  ، هؤخذ يف االعتبار ضرورة هعديل بع  ضوابط االختبار، مثل قطر عينة قياسيةاستخدام 

 محل اال ضغاط؛ يو الخرتاقا
 موثروق لرا والبرارامرتاتعلرى يم اإلبرراءات  عرام فق بوبر ، إذا اه  الري  املقنع يو التقدير احلسايب، )ت(

 معتدلة. يو
العينرررة لالختبرررارات، هسرررتخدم األسرررالي  املالئمرررة  النمررروذج األويل يو بعرررد إخضررراع النمررروذج اإليضررراحي يو 6-4-12-2

 3-1-3-2-7-2ميتثرل ملعراي  األتاء والقبرول احملردتة يف    يم اشرتاطات إبرراءات االختبرار قرد اسرتوفي  مبراللتقييم بغية التأاد م
 2-4-6و 2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و 4-1-3-2-7-2و

 . 11-4-6 إىل
 األمرروريف ذلررك  مبررا يلاا،وهسررج األعطرراب يو قبررل االختبررار بغيررة حتديررد العيرروب مجيررع العينرراتهفحررص  6-4-12-3

 التالية:
 ع  التصميم؛ ختالفاال )ي(

 العيوب يف الصناعة؛و  )ب(
 ؛اال طاطغ ا م  صور  يو الت الو  )ج(

 ا املعامل.وهشوة  (ت)
حرر  هتسرر   للعينررة بوضرروححترردت املعررامل اخلاربيررة  امررا  بوضرروح. طرررتاحتررواء ال منظومررةحترردت مواصررفات و  

 .ا العينةاإلحالة ببساطة ووضوح إىل ي  بزء م  هذ
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 الحرجيةالحالة االحتواء والتدريع وتقدير أمان  منظومةاختبار سالمة  6-4-13
 :21-4-6إىل  15-4-6ة يف دتهتخذ اإلبراءات التالية بعد ال اختبار م  االختبارات املنطبقة احمل 

 وهسجل؛ واألعطابحتدت العيوب  )ي(
إىل املردى بعرد االختبرار  سرليما   وهدريعر  للطررت املخترَد  االحتواءبقي ال م  منظومة إذا  ما حيدتو  )ب(

 ؛11-4-6إىل  2-4-6املطلوب يف 
ضات والشروط املستخدمة ارت فإذا اا   اال ما موات ا شطارية،على يف الطروت الي حتتو  حيدت، و  )ج(

 ياثر صحيحة. يو لطرت 14-11-4-6إىل  1-11-4-6يف التقييمات املطلوبة مبقتضى 
 الهدف المستخدم في اختبارات السقوط 6-4-14

 )ي( 5-3-3-2-7-2ة يف دتيراعررررررررى يف اختيررررررررار اهلرررررررردف املسررررررررتخدم يف اختبررررررررارات السررررررررقوط، احملرررررررر 
، يم يكررررروم سررررررطحا  يفقيررررررا  مرررررر  خصائصرررررر  يم ي  زيرررررراتة يف 2-20-4-6و 2-17-4-6و )ي(16-4-6و 4-15-4-6و

 .هذا العينة ا عطابهزيد بدربة اب ة  ال العينةصدم  هالتشوا عندما  يو مقاومت  لإلزاحة
 ظروف النقل العادية تحّملعلى  عمليا   القدرة ثباتاختبار إل 6-4-15
، واختبررار التنضرريد، واختبررار احلرررة  السررقوطاملرراء، واختبررار  رذاذهتمثررل هررذا االختبررارات فيمررا يلرري: اختبررار  6-4-15-1

، واختبررار التنضرريد، واختبررار االخرررتاق، ويسرربقاا يف اررل حالررة احلرررة  السررقوطمرر  الطرررت الختبررار  عينرراتاالخرررتاق. ويررتم إخضرراع 
  .2-15-4-6يف ال االختبارات، شريطة استيفاء الشروط الوارتة يف  ةواحد عينةاملاء. وجيوز استخدام  رذاذاختبار 

املاء واالختبار الرذ  يلير  ئيرغ يكروم  رذاذعى يم حتدت الفرتة الزمنية الفاصلة بخت اال تااء م  اختبار يرا 6-4-15-2
يكرر  هنررا  تليررل يثبرر  العكررس،  مل ومررا .بفافررا ذا قيمررة العينررةاملرراء قررد  فررذ إىل احلررد األقصررى، توم يم جيررف اجلررزء اخلرراربي مرر  

فررتة زمنيرة  هُررت  ال ي ر  غر املاء م  يربعة اجتاهرات يف وقر  واحرد.  ذاذر رش مت  ما يفرت  يم هذا الفرتة الفاصلة هي ساعتام إذا
 املاء يف ال اجتاا م  االجتاهات األربعة على التعاق . رذاذ رش برىفاصلة إذا 

سرم يف  5باملراء حيرااي التعرر  لسرقوط املطرر مبعردل  ذاذالختبرار ر  العينرةاملاء: يتم إخضراع  ذاذاختبار ر  6-4-15-3
 اعة هقريبا  ملدة ساعة على األقل.الس
 يتعلق فيما بأشد عط يصاب يربح في  يم  ئيغعلى اهلدف  العينة: يتم إسقاط احلرة  السقوطاختبار  6-4-15-4

 مبقومات األمام املزمع اختبارها.
عررر   اررردفإىل السرررطح العلرررو  لل مررر  العينرررةال يقرررل ارهفررراع اإلسرررقاط إذا قررريس مررر  يتىن  قطرررة  )ي(

باملواصرفات املبينرة  دفكروم اهلريبشأم الكتلة املنطبقة. و  4-15-4-6املسافة املبينة يف اجلدول 
 ؛14-4-6يف 

اررغ،   50هتجرراوز اتلتاررا  وال اخلشرر  يو ليفررياليف حالررة الطررروت املسررتطيلة املصررنوعة مرر  الكرهرروم  )ب(
 م؛ 0.3على ال زاوية م  ارهفاع  حرة إلسقاط  ةمنفصل عينة  عرَّ ه
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 وإثبات االمتثال عمليا   االختبارإجراءات  6-4-12
  4-1-3-2-7-2و 3-1-3-2-7-2ملعرررررررراي  األتاء املطلوبررررررررة يف عمليررررررررا  االمتثررررررررال  ثبرررررررراتيررررررررتم إ 6-4-12-1
برررررأ   11-4-6إىل  2-4-6  مرررررو  2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و

 .مبجموعة مناا يو م  األسالي  الوارتة يت اا
ات باسرتخدام عينرات متثرل املروات ذات النشراط النروعي املرنخف  مر  اجملموعرة الثالثرة إبراء اختبار  )ي(

LSA-III، املروات  يو ،(الكبسروالت يو امردةاملروات املشرعة اجل)اخلراص  شركلاملوات املشرعة ذات ال يو
، حترااى فيارا حمتويرات العبروةعينرات مر   يو باسرتخدام منراذج يوليرة يو املشعة املنخفضة التشت ،

االختبارات املردى املتوقرع للمحتويرات املشرعة برأقرب تربرة ميكر   العبوة الي جترى علياا يو ينةالع
 لنقل؛لقدم املعلى النحو  ااملزمع اختبارمه عبوةال يو ، ويعد النموذج اإليضاحيا  بلوغاا عملي

 الوافية السابقة ذات الطبيعة املماثلة بالقدر الكايف؛ حاالت اإلثباتالربوع إىل  )ب(
بالصرنف  يتعلق فيماذات  س  مالئمة هشمل اخلواص املامة  عيناتإبراء اختبارات باستخدام  )ج(

قيد البحغ إذا يوضح  اخلدة اهلندسية مالءمة  تائج هذا االختبارات ألغرا  التصرميم. وعنرد 
قضري  ، هؤخذ يف االعتبار ضرورة هعديل بع  ضوابط االختبار، مثل قطر عينة قياسيةاستخدام 

 محل اال ضغاط؛ يو الخرتاقا
 موثروق لرا والبرارامرتاتعلرى يم اإلبرراءات  عرام فق بوبر ، إذا اه  الري  املقنع يو التقدير احلسايب، )ت(

 معتدلة. يو
العينرررة لالختبرررارات، هسرررتخدم األسرررالي  املالئمرررة  النمررروذج األويل يو بعرررد إخضررراع النمررروذج اإليضررراحي يو 6-4-12-2

 3-1-3-2-7-2ميتثرل ملعراي  األتاء والقبرول احملردتة يف    يم اشرتاطات إبرراءات االختبرار قرد اسرتوفي  مبراللتقييم بغية التأاد م
 2-4-6و 2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و 4-1-3-2-7-2و

 . 11-4-6 إىل
 األمرروريف ذلررك  مبررا يلاا،وهسررج األعطرراب يو قبررل االختبررار بغيررة حتديررد العيرروب مجيررع العينرراتهفحررص  6-4-12-3

 التالية:
 ع  التصميم؛ ختالفاال )ي(

 العيوب يف الصناعة؛و  )ب(
 ؛اال طاطغ ا م  صور  يو الت الو  )ج(

 ا املعامل.وهشوة  (ت)
حرر  هتسرر   للعينررة بوضرروححترردت املعررامل اخلاربيررة  امررا  بوضرروح. طرررتاحتررواء ال منظومررةحترردت مواصررفات و  

 .ا العينةاإلحالة ببساطة ووضوح إىل ي  بزء م  هذ
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 الحرجيةالحالة االحتواء والتدريع وتقدير أمان  منظومةاختبار سالمة  6-4-13
 :21-4-6إىل  15-4-6ة يف دتهتخذ اإلبراءات التالية بعد ال اختبار م  االختبارات املنطبقة احمل 

 وهسجل؛ واألعطابحتدت العيوب  )ي(
إىل املردى بعرد االختبرار  سرليما   وهدريعر  للطررت املخترَد  االحتواءبقي ال م  منظومة إذا  ما حيدتو  )ب(

 ؛11-4-6إىل  2-4-6املطلوب يف 
ضات والشروط املستخدمة ارت فإذا اا   اال ما موات ا شطارية،على يف الطروت الي حتتو  حيدت، و  )ج(

 ياثر صحيحة. يو لطرت 14-11-4-6إىل  1-11-4-6يف التقييمات املطلوبة مبقتضى 
 الهدف المستخدم في اختبارات السقوط 6-4-14

 )ي( 5-3-3-2-7-2ة يف دتيراعررررررررى يف اختيررررررررار اهلرررررررردف املسررررررررتخدم يف اختبررررررررارات السررررررررقوط، احملرررررررر 
، يم يكررررروم سررررررطحا  يفقيررررررا  مرررررر  خصائصرررررر  يم ي  زيرررررراتة يف 2-20-4-6و 2-17-4-6و )ي(16-4-6و 4-15-4-6و

 .هذا العينة ا عطابهزيد بدربة اب ة  ال العينةصدم  هالتشوا عندما  يو مقاومت  لإلزاحة
 ظروف النقل العادية تحّملعلى  عمليا   القدرة ثباتاختبار إل 6-4-15
، واختبررار التنضرريد، واختبررار احلرررة  السررقوطاملرراء، واختبررار  رذاذهتمثررل هررذا االختبررارات فيمررا يلرري: اختبررار  6-4-15-1

، واختبررار التنضرريد، واختبررار االخرررتاق، ويسرربقاا يف اررل حالررة احلرررة  السررقوطمرر  الطرررت الختبررار  عينرراتاالخرررتاق. ويررتم إخضرراع 
  .2-15-4-6يف ال االختبارات، شريطة استيفاء الشروط الوارتة يف  ةواحد عينةاملاء. وجيوز استخدام  رذاذاختبار 

املاء واالختبار الرذ  يلير  ئيرغ يكروم  رذاذعى يم حتدت الفرتة الزمنية الفاصلة بخت اال تااء م  اختبار يرا 6-4-15-2
يكرر  هنررا  تليررل يثبرر  العكررس،  مل ومررا .بفافررا ذا قيمررة العينررةاملرراء قررد  فررذ إىل احلررد األقصررى، توم يم جيررف اجلررزء اخلرراربي مرر  

فررتة زمنيرة  هُررت  ال ي ر  غر املاء م  يربعة اجتاهرات يف وقر  واحرد.  ذاذر رش مت  ما يفرت  يم هذا الفرتة الفاصلة هي ساعتام إذا
 املاء يف ال اجتاا م  االجتاهات األربعة على التعاق . رذاذ رش برىفاصلة إذا 

سرم يف  5باملراء حيرااي التعرر  لسرقوط املطرر مبعردل  ذاذالختبرار ر  العينرةاملاء: يتم إخضراع  ذاذاختبار ر  6-4-15-3
 اعة هقريبا  ملدة ساعة على األقل.الس
 يتعلق فيما بأشد عط يصاب يربح في  يم  ئيغعلى اهلدف  العينة: يتم إسقاط احلرة  السقوطاختبار  6-4-15-4

 مبقومات األمام املزمع اختبارها.
عررر   اررردفإىل السرررطح العلرررو  لل مررر  العينرررةال يقرررل ارهفررراع اإلسرررقاط إذا قررريس مررر  يتىن  قطرررة  )ي(

باملواصرفات املبينرة  دفكروم اهلريبشأم الكتلة املنطبقة. و  4-15-4-6املسافة املبينة يف اجلدول 
 ؛14-4-6يف 

اررغ،   50هتجرراوز اتلتاررا  وال اخلشرر  يو ليفررياليف حالررة الطررروت املسررتطيلة املصررنوعة مرر  الكرهرروم  )ب(
 م؛ 0.3على ال زاوية م  ارهفاع  حرة إلسقاط  ةمنفصل عينة  عرَّ ه
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  عرررة هاررغ،   100هتجرراوز اتلتاررا  وال ليفرريالمرر  الكرهرروم املصررنوعة يف حالررة الطررروت األسررطوا ية  )ج(
 .م 0.3على ال ربع م  يرباع ال حافة م  ارهفاع  حرة إلسقاط  ةمنفصل نةيع
المحههددة الختبههار الطههرود فههي ظههروف  الحههرّ  السههقوطمسههافة  :4-15-4-6الجدول 

 النقل العادية
 (مالحّر )مسافة اإلسقاط  (كغ)كتلة العبوة 

 1.2 5 000 <اتلة العبوة 
000 5    0.9 10 000 <اتلة العبوة 
000 10    0.6 15 000 <اتلة العبوة 

000 15   0.3 اتلة العبوة 

، العينررة  عرررة ه، هنضرريدهامرر  العوامررل الفعليررة الرري حتررول توم  العبرروةيكرر  شرركل  مررا مل اختبررار التنضرريد: 6-4-15-5
 التاليخت: الوز ختساعة، حلمل ضاغط يساو  ياد  24 ملدة

 ؛ الوزم األقصى للطرتيضعاف  5 ما يعاتل )ي(
 ريسي.للسقوط الايلوباسكال مضروبا  يف املساحة املعرضة م  الطرت   13 ل مكاف زم و و  )ب(

 الري، علرى يم يكروم يحردمها هرو القاعردة العينرةعلرى برا بخت متقرابلخت مر   متسرقةويوضع احلمل بصرورة  
 .عاتة يرهكز علياا الطرت

يتحررر  بدربررة ابرر ة يثنرراء إبررراء  ال ومنبسررطعلررى سررطح يفقرري صررل   العينررةوضررع هاختبررار االخرررتاق:  6-4-15-6
 االختبار.

ارغ ويوبر  حر  يسرقط مبحرورا   6سرم طرفر   صرف اررو  واتلتر   3.2يتم إسرقاط قضري  قطررا  )ي(
االحتررواء إذا  مبنظومرة صررطدم، ئيرغ يعينررةمر  الالطرويل يف وضرع ريسرري، علرى مراررز يضرعف بررزء 

 يصاب القضي  بتشوا اب   تيجة إبراء االختبار؛ وال بدربة اافية. امتوغال  فيا عينةاخرتق ال
يكوم ارهفاع إسقاط القضي  إذا قيس م  طرف  األتىن إىل  قطة الصدم املسرتادفة علرى السرطح  )ب(

 م. 1هو  للعينةالعلو  
 ( المصممة للسوائل والغازاتAلطرود من النوع )لاختبارات إضافية  6-4-16

يثبر  يم يحرد االختبرارات يشرد  مرا مل منفصلة لكل اختبار م  االختبارات التاليرة عينات يو عينة ُمَضع 
 لالختبار األشد. ةواحد عينة ُمَضعهذا احلالة  ويف ،بالعينة املعنية يتعلق فيمام  اآلخر 

يُعطَرر  حمتواهررا  يف االجترراا الررذ  يررربح فيرر  يمعلررى اهلرردف  العينررة ُهسررقط: احلرررة قوط اختبررار السرر )ي(
إىل السرررطح العلرررو   العينرررة. ويكررروم ارهفررراع اإلسرررقاط إذا قررريس مررر  يتىن برررزء مررر  يشرررد العطررر 

 ؛14-4-6م. ويكوم اهلدف باملواصفات املبينة يف  9لادف هو ل
، باستثناء ي   جي  زياتة ارهفراع 6-15-4-6يف  دتاحمللالختبار  العينة ُمَضعاختبار االخرتاق:  )ب(

 .(ب)6-15-4-6يف  هو حمدت اما  م 1بدال  م   م 1.7اإلسقاط إىل 
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 تحّمل ظروف الحوادث في النقلعلى عمليا  اختبارات إلثبات القدرة  6-4-17
، 3-17-4-6و 2-17-4-6 يف دتةالنامجرررة عررر  االختبرررارات احملررر املرتاامرررةللترررأث ات  العينرررة ُمَضرررع 6-4-17-1

الغمر املرائي  (اختبارات)اختبار  (هأث ات)لتأث   ةمنفصل عينةإما و  العينة اإما هذ ُمَضعبنفس الرتهي . وعق  هذا االختبارات، 
 .يف حالة ا طباقاا 18-4-6و ،4-17-4-6يف  دتعلى النحو احمل

عينررة ضررع اررل م. و خمتلفررةيتررألف االختبررار امليكررا يكي مرر  ثالثررة اختبررارات سررقوط  االختبررار امليكررا يكي: 6-4-17-2
ملررررات  عينرررةعرررر  بررر  اله. وحيررردت الرتهيررر  الرررذ  13-11-4-6 يو 8-8-4-6يف  دتا هرررو حمرررحسررربماملنطبقرررة سرررقاط اإلملررررات 

يف  يعظررم عطرر يفضرري إىل  عطرر ال، عنررد اال تارراء مرر  االختبررار امليكررا يكي، بقرردر مرر   قررد يصرريب العينررةكرروم هإلسرقاط ئيررغ ا
 االختبار احلرار  التايل.

بأشررررد صررراب ه يف االجتررراا الرررذ  يرررربح فيررر  يمعلرررى اهلررردف  العينرررة ُهسرررَقطاإلسرررقاط األول،  يف )ي(
إىل السررطح العلررو  للارردف  مرر  العينررة، ويكرروم ارهفرراع السررقوط إذا قرريس مرر  يتىن  قطررة عطرر 

 ؛14-4-6ينة يف م. ويكوم اهلدف مستوفيا  للمواصفات املب 9 هو
يف االجترراا  تيررا  علررى اهلرردف باحكررامعمو علررى قضرري  مثبرر   العينررة ُهسررَقطاإلسررقاط الثرراين،  يف )ب(

. ويكرروم ارهفرراع اإلسررقاط إذا قرريس مرر   قطررة الصرردم بأشررد عطرر صرراب الررذ  يررربح فيرر  يم ه
م. ويراعرررى يم يكررروم القضررري  مررر   1إىل السرررطح العلرررو  للقضررري  هررري  مررر  العينرررةاملسرررتادفة 

 إذا إال سررم 20وطولرر  سررم ( 0.5±  15.0)الفرروالذ الطررر  املصررم  ولرر  مقطررع تائررر ، قطرررا 
، ففرري هررذا احلالررة يسررتخدم قضرري  يكفرري عطرر  ياررداررام اسررتعمال قضررب  يطررول يسررفر عرر  

 حافترر  هرردوير. ويكرروم الطرررف األعلررى للقضرري  مسررطحا  ويفقيررا  مررع يشررد عطرر طولرر  إلحررداث 
 ا  مررم. ويراعررى يم يكرروم اهلرردف املثبرر  عليرر  القضرري  مسررتوفي 6 قطرهررا يتجرراوز  صررف ال يررغئ

 ؛14-4-6 يفللمواصفات املبينة 
يف علرى اهلردف  عينرةتينرامي عر  طريرق وضرع ال سرحقالختبرار  العينة ُمَضعالثالغ،  اإلسقاط يف )ج(

م  9مر  ارهفراع  ارغ  500ا  تيجرة إسرقاط اتلرة وزهنر ا عطالرا يشرد عطر  االجتاا الذ  يربح في 
م  1م يف  1هررذا الكتلررة عبررارة عر  لرروح مرر  الفرروالذ الطررر  املصررم  مسرراحت  هكرروم . و عينررةعلرى ال

مر   قطرة  يعلرىيفقي. ويقراس ارهفراع اإلسرقاط مر  اجلا ر  السرفلي للروح إىل ُهسقط وهي يف وضع 
 وهُردوةر .14-4-6وارت يف  هرو ملرا ا  مطابقر العينرةرهكرز علير  ه دف الرذ كوم اهلي. ويراعى يم العينة

 مم. 6يتجاوز  صف قطرها  ال الفوالذ ئيغ للوححواف وزوايا الوب  السفلي 
رهنررا   س،38ºيف ظررروف هبلررغ فياررا تربررة احلرررارة احمليطررة  للعيةنررةالترروازم احلرررار   حُيقَّررق االختبررار احلرررار : 6-4-17-3

ورهنرررا  باملعررردل األقصرررى لتولرررد احلررررارة الداخليرررة يف الطررررت مررر   6-8-4-6املبينرررة يف اجلررردول  الشرررمس ةشرررعألالتعررررة  بشرررروط 
، برراختالف قريم ي  مرر  هررذا الضرروابط قبرل االختبررار ويثنرراءا، شررريطة يم لبررديبشرركل احملتويرات املشررعة طبقررا  للتصررميم. ويسرمح، 

 يف التقييم الالحق الستجابة الطرت. على النحو الواب هؤخذ يف االعتبار 
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  عرررة هاررغ،   100هتجرراوز اتلتاررا  وال ليفرريالمرر  الكرهرروم املصررنوعة يف حالررة الطررروت األسررطوا ية  )ج(
 .م 0.3على ال ربع م  يرباع ال حافة م  ارهفاع  حرة إلسقاط  ةمنفصل نةيع
المحههددة الختبههار الطههرود فههي ظههروف  الحههرّ  السههقوطمسههافة  :4-15-4-6الجدول 

 النقل العادية
 (مالحّر )مسافة اإلسقاط  (كغ)كتلة العبوة 

 1.2 5 000 <اتلة العبوة 
000 5    0.9 10 000 <اتلة العبوة 
000 10    0.6 15 000 <اتلة العبوة 

000 15   0.3 اتلة العبوة 

، العينررة  عرررة ه، هنضرريدهامرر  العوامررل الفعليررة الرري حتررول توم  العبرروةيكرر  شرركل  مررا مل اختبررار التنضرريد: 6-4-15-5
 التاليخت: الوز ختساعة، حلمل ضاغط يساو  ياد  24 ملدة

 ؛ الوزم األقصى للطرتيضعاف  5 ما يعاتل )ي(
 ريسي.للسقوط الايلوباسكال مضروبا  يف املساحة املعرضة م  الطرت   13 ل مكاف زم و و  )ب(

 الري، علرى يم يكروم يحردمها هرو القاعردة العينرةعلرى برا بخت متقرابلخت مر   متسرقةويوضع احلمل بصرورة  
 .عاتة يرهكز علياا الطرت

يتحررر  بدربررة ابرر ة يثنرراء إبررراء  ال ومنبسررطعلررى سررطح يفقرري صررل   العينررةوضررع هاختبررار االخرررتاق:  6-4-15-6
 االختبار.

ارغ ويوبر  حر  يسرقط مبحرورا   6سرم طرفر   صرف اررو  واتلتر   3.2يتم إسرقاط قضري  قطررا  )ي(
االحتررواء إذا  مبنظومرة صررطدم، ئيرغ يعينررةمر  الالطرويل يف وضرع ريسرري، علرى مراررز يضرعف بررزء 

 يصاب القضي  بتشوا اب   تيجة إبراء االختبار؛ وال بدربة اافية. امتوغال  فيا عينةاخرتق ال
يكوم ارهفاع إسقاط القضي  إذا قيس م  طرف  األتىن إىل  قطة الصدم املسرتادفة علرى السرطح  )ب(

 م. 1هو  للعينةالعلو  
 ( المصممة للسوائل والغازاتAلطرود من النوع )لاختبارات إضافية  6-4-16

يثبر  يم يحرد االختبرارات يشرد  مرا مل منفصلة لكل اختبار م  االختبارات التاليرة عينات يو عينة ُمَضع 
 لالختبار األشد. ةواحد عينة ُمَضعهذا احلالة  ويف ،بالعينة املعنية يتعلق فيمام  اآلخر 

يُعطَرر  حمتواهررا  يف االجترراا الررذ  يررربح فيرر  يمعلررى اهلرردف  العينررة ُهسررقط: احلرررة قوط اختبررار السرر )ي(
إىل السرررطح العلرررو   العينرررة. ويكررروم ارهفررراع اإلسرررقاط إذا قررريس مررر  يتىن برررزء مررر  يشرررد العطررر 

 ؛14-4-6م. ويكوم اهلدف باملواصفات املبينة يف  9لادف هو ل
، باستثناء ي   جي  زياتة ارهفراع 6-15-4-6يف  دتاحمللالختبار  العينة ُمَضعاختبار االخرتاق:  )ب(

 .(ب)6-15-4-6يف  هو حمدت اما  م 1بدال  م   م 1.7اإلسقاط إىل 
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 تحّمل ظروف الحوادث في النقلعلى عمليا  اختبارات إلثبات القدرة  6-4-17
، 3-17-4-6و 2-17-4-6 يف دتةالنامجرررة عررر  االختبرررارات احملررر املرتاامرررةللترررأث ات  العينرررة ُمَضرررع 6-4-17-1

الغمر املرائي  (اختبارات)اختبار  (هأث ات)لتأث   ةمنفصل عينةإما و  العينة اإما هذ ُمَضعبنفس الرتهي . وعق  هذا االختبارات، 
 .يف حالة ا طباقاا 18-4-6و ،4-17-4-6يف  دتعلى النحو احمل

عينررة ضررع اررل م. و خمتلفررةيتررألف االختبررار امليكررا يكي مرر  ثالثررة اختبررارات سررقوط  االختبررار امليكررا يكي: 6-4-17-2
ملررررات  عينرررةعرررر  بررر  اله. وحيررردت الرتهيررر  الرررذ  13-11-4-6 يو 8-8-4-6يف  دتا هرررو حمرررحسررربماملنطبقرررة سرررقاط اإلملررررات 

يف  يعظررم عطرر يفضرري إىل  عطرر ال، عنررد اال تارراء مرر  االختبررار امليكررا يكي، بقرردر مرر   قررد يصرريب العينررةكرروم هإلسرقاط ئيررغ ا
 االختبار احلرار  التايل.

بأشررررد صررراب ه يف االجتررراا الرررذ  يرررربح فيررر  يمعلرررى اهلررردف  العينرررة ُهسرررَقطاإلسرررقاط األول،  يف )ي(
إىل السررطح العلررو  للارردف  مرر  العينررة، ويكرروم ارهفرراع السررقوط إذا قرريس مرر  يتىن  قطررة عطرر 

 ؛14-4-6ينة يف م. ويكوم اهلدف مستوفيا  للمواصفات املب 9 هو
يف االجترراا  تيررا  علررى اهلرردف باحكررامعمو علررى قضرري  مثبرر   العينررة ُهسررَقطاإلسررقاط الثرراين،  يف )ب(

. ويكرروم ارهفرراع اإلسررقاط إذا قرريس مرر   قطررة الصرردم بأشررد عطرر صرراب الررذ  يررربح فيرر  يم ه
م. ويراعرررى يم يكررروم القضررري  مررر   1إىل السرررطح العلرررو  للقضررري  هررري  مررر  العينرررةاملسرررتادفة 

 إذا إال سررم 20وطولرر  سررم ( 0.5±  15.0)الفرروالذ الطررر  املصررم  ولرر  مقطررع تائررر ، قطرررا 
، ففرري هررذا احلالررة يسررتخدم قضرري  يكفرري عطرر  ياررداررام اسررتعمال قضررب  يطررول يسررفر عرر  

 حافترر  هرردوير. ويكرروم الطرررف األعلررى للقضرري  مسررطحا  ويفقيررا  مررع يشررد عطرر طولرر  إلحررداث 
 ا  مررم. ويراعررى يم يكرروم اهلرردف املثبرر  عليرر  القضرري  مسررتوفي 6 قطرهررا يتجرراوز  صررف ال يررغئ

 ؛14-4-6 يفللمواصفات املبينة 
يف علرى اهلردف  عينرةتينرامي عر  طريرق وضرع ال سرحقالختبرار  العينة ُمَضعالثالغ،  اإلسقاط يف )ج(

م  9مر  ارهفراع  ارغ  500ا  تيجرة إسرقاط اتلرة وزهنر ا عطالرا يشرد عطر  االجتاا الذ  يربح في 
م  1م يف  1هررذا الكتلررة عبررارة عر  لرروح مرر  الفرروالذ الطررر  املصررم  مسرراحت  هكرروم . و عينررةعلرى ال

مر   قطرة  يعلرىيفقي. ويقراس ارهفراع اإلسرقاط مر  اجلا ر  السرفلي للروح إىل ُهسقط وهي يف وضع 
 وهُردوةر .14-4-6وارت يف  هرو ملرا ا  مطابقر العينرةرهكرز علير  ه دف الرذ كوم اهلي. ويراعى يم العينة

 مم. 6يتجاوز  صف قطرها  ال الفوالذ ئيغ للوححواف وزوايا الوب  السفلي 
رهنررا   س،38ºيف ظررروف هبلررغ فياررا تربررة احلرررارة احمليطررة  للعيةنررةالترروازم احلرررار   حُيقَّررق االختبررار احلرررار : 6-4-17-3

ورهنرررا  باملعررردل األقصرررى لتولرررد احلررررارة الداخليرررة يف الطررررت مررر   6-8-4-6املبينرررة يف اجلررردول  الشرررمس ةشرررعألالتعررررة  بشرررروط 
، برراختالف قريم ي  مرر  هررذا الضرروابط قبرل االختبررار ويثنرراءا، شررريطة يم لبررديبشرركل احملتويرات املشررعة طبقررا  للتصررميم. ويسرمح، 

 يف التقييم الالحق الستجابة الطرت. على النحو الواب هؤخذ يف االعتبار 
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 يلي: وا دئذناحلرار  عيتألف االختبار  
مر   حررار تقيقة لبيئة حرارية هوفر هدفقا  حراريا  مسراويا  علرى األقرل لردفق  30ملدة  العينةهعري   )ي(

وقررروت هيررردرواربوين/هوائي يف ظرررروف حميطرررة سررراانة بدربرررة هكفررري إلعطررراء معامرررل متوسرررط يتىن 
، ئيرررغ هغمرررر س800ºهقرررل عررر   ال وتربرررة حررررارة متوسرررطة 0.9لقررردرة ابتعررراث اللاررر  يبلرررغ 

القيمة الي قد يثبر  هوفرهرا يف الطررت إذا  يو 0.8سطحية هبلغ امتصاص النموذج متاما ، مع قدرة 
 ؛ذلك يعق و ، للحرارة احملدتةهعر  

املبينررة يف  ألشررعة الشرمس التعررة  ، رهنرا  بشررروطس38ºلدربررة حررارة حميطررة هبلرغ  عينرةهعرري  ال )ب(
عردل لتولرد احلررارة الداخليرة يف الطررت مر  احملتويرات املشرعة ، ورهنرا  بأقصرى م6-8-4-6اجلردول 

هتنراقص يف ارل موضررع و/يو  عينرةطبقرا  للتصرميم لفررتة هكفري للتأارد مرر  يم تربرات احلررارة يف ال
، بتباي  قيم ي  مر  هرذا الضروابط بشكل بديلهقرتب م  ظروف احلالة الثابتة األولية. ويسمح، 

يف التقيررريم الالحرررق  علرررى النحرررو الوابررر يف االعتبرررار  عقررر  وقرررف التسرررخخت، شرررريطة يم هؤخرررذ
 الستجابة الطرت.

بوسائل اصطناعية، ويسمح أل  احرتاق حيردث يف مروات  العينةيتم هديد  يال يراعى يثناء االختبار وبعداو  
 بأم يأخذ جمراا الطبيعي. عينةال
م ملرردة مثرراين سراعات علررى األقررل يف  15يقررل عر   ال حترر  ضرغط مرراء العينررةغمرر ه اختبرار الغمررر املررائي: 6-4-17-4

ايلوباسرركال   150اخلرراربي عرر   املررا ومرت يقررل الضررغط  يال ، يراعررىاإلثبررات العملرري. وألغرررا  يشررد عطرر املفضرري إىل  الوضررع
 استيفاء هلذا الشروط.

 510 أكثر من على من الطرود التي تحتوي B(M)و B(U)اختبار الغمر المائي المعزز للنوعين  6-4-18
A2  و طر الو( د من النوعC) 

م ملرردة سرراعة علررى األقررل.  200يقررل عرر   ال حترر  ضررغط مرراء العينررةغمررر ه اختبررار الغمررر املررائي املعررزز: 
 استيفاء هلذا الشروط. ميغاباسكال 2اخلاربي ع   املا ومرت يقل الضغط  يال ، يراعىاإلثبات العمليوألغرا  

 مواد انشطاريةى علالتي تحتوي  طرودللاختبار تسرب الماء  6-4-19
 يشررردمنارررا إىل احلرررد الرررذ  يرررنجم عنررر   يو مررر  االختبرررار الطرررروت الررري افررررت  هسررررب املررراء إليارررا هسرررتث  6-4-19-1

  .13-11-4-6إىل  8-11-4-6هفاعلية، وذلك ألغرا  التقييم مبوب  
 لالختبرررررررارات الررررررروارتة إخضررررررراعااالختبرررررررار هسررررررررب املررررررراء املرررررررذاور يت ررررررراا، يرررررررتم  العينرررررررة إخضررررررراعقبرررررررل  6-4-19-2

-4-6يف  دت، واالختبرار احملر13-11-4-6 الرالزم يفنحرو العلرى  )ج( يو )ي(2-17-4-6 يفما إ، و )ب(2-17-4-6يف 
17-3.  
االجتراا الرذ  يتوقرع  ويف ملردة مثراين سراعات علرى األقرل م 0.9يقرل عر   ال حت  ضرغط مراء هُغمر العينة 6-4-19-3

 حدوث يقصى هسرب من .

303 

 (Cلطرود من النوع )لاختبارات  6-4-20
 التالية بالرتهي  املذاور:املتتابعة للتأث ات النامجة ع  ال م  االختبارات  العينات ُمَضع 6-4-20-1

 ؛3-20-4-6و 2-20-4-6و )ج(2-17-4-6و )ي(2-17-4-6يف  دتةارات احملباالخت )ي(
  .4-20-4-6يف  دتواالختبار احمل )ب(

 .(ب)و (ي) التتابعخْت يف ال م   خمتلفة عيناتويسمح باستخدام  
مصنوع مر  عموت   صل الي حيدثاا جمس  ختلفةاملللتأث ات  العينات ُمَضع /التمزق:اال ثقاب اختبار 6-4-20-2

مرر   ءعنررد اال تاررايسررب  يشررد عطرر  ئيررغ عينررة الطرررت بالنسرربة إىل  قطررة الصرردم علررى سررطح الطرررت الفرروالذ الطررر . وحيرردت اجترراا 
 .)ي(1-20-4-6يف  دتةاحملاملتتابعة االختبارات 

ارغ  250  جملس اتلتر  عرة هاغ، على هدف و  250اتلت  ع  هقل   تا  ثل طر مت العينة اليوضع ه )ي(
م فرروق  قطررة الصرردم املسررتادفة. وألغرررا  هررذا االختبررار يراعررى يم يكرروم  3يسررقط مرر  ارهفرراع 

تائريا  قائما    اقصا   سم، يشكل طرف  الضارب خمروطا   20اجملس عبارة ع  قضي  يسطواين قطرا 
يتجراوز  ال مرع هردوير حافتر  ئيرغ سرم 2.5سرم وقطررا عنرد القمرة  30ارهفاعر   :باألبعات التاليرة

-6يف  العينرة علرى النحرو احملردتعلي   الذ  هوضعويراعى يم يكوم اهلدف  مم. 6 قطرها صف 
 ؛4-14

ياثر، هوضع قاعدة اجملس على هدف ويتم إسقاط  يو اغ  250يف حالة الطروت الي هبلغ اتلتاا  )ب(
إىل السرررطح  يف العينرررةعلرررى اجملرررس. ويكررروم ارهفررراع اإلسرررقاط، إذا قررريس مررر   قطرررة الصررردم  العينرررة

 دتةيكوم اجملرس برذات اخلرواص واألبعرات احملر ،م. وألغرا  هذا االختبار 3العلو  للمجس، هو 
. ويراعرى يم يشرد العطر  هُعطر  العيةنرةيعالا، باستثناء يم حيدت طول اجملس واتلت  ئيغ  )ي(يف 

  .14-4-6يف  دتعلي  قاعدة اجملس على النحو احمل الذ  هوضعيكوم اهلدف 
 دتيراعررررررى يم هكرررررروم شررررررروط إبررررررراء هررررررذا االختبررررررار مطابقررررررة للوصررررررف احملرررررر ز:االختبررررررار احلرررررررار  املعررررررزة  6-4-20-3

 تقيقة. 60التعر  للبيئة احلرارية ملدة يكوم استثناء يم ، ب3-17-4-6يف 
م/ثا يررة، وحيردت االجتراا ئيررغ  90هقرل عر   ال صردم علرى هرردف بسررعةلل العينررة  عررة ه اختبرار الصردم: 6-4-20-4

تام  مررا ، باسررتثناء يم يكرروم سررطح اهلرردف بررأ  اجترراا اررام14-4-6. ويكرروم اهلرردف علررى النحررو املبررخت يف هُعطرر  يشررد العطرر 
 السطح متعامدا  مع مسار العينة.

 المصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم العبوات اتاختبار  6-4-21
 ياثرر مر  سراتس فلوريرد اليورا يروم، يو اغ  0.1صمم  الحتواء  عبواتالي هشمل  العيناترى على جتُ  

، ولكرررر  إذا قررررل الضررررغط التجرررررييب الميغاباسررررك 1.38يقررررل عرررر   ال دروليررررة عنررررد ضررررغط تاخلررررييالرررري حتااياررررا، اختبررررارات ه يو
مرة يخرى، جيروز إبرراء ي  اختبرارات غر   العبوات. وح  متد اعتماتا  متعدت األطرافالتصميم  ميغاباسكال يتطل  2.76 ع 

 مكافئة يخرى رهنا  باعتمات متعدت األطراف. معطبة
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 يلي: وا دئذناحلرار  عيتألف االختبار  
مر   حررار تقيقة لبيئة حرارية هوفر هدفقا  حراريا  مسراويا  علرى األقرل لردفق  30ملدة  العينةهعري   )ي(

وقررروت هيررردرواربوين/هوائي يف ظرررروف حميطرررة سررراانة بدربرررة هكفررري إلعطررراء معامرررل متوسرررط يتىن 
، ئيرررغ هغمرررر س800ºهقرررل عررر   ال وتربرررة حررررارة متوسرررطة 0.9لقررردرة ابتعررراث اللاررر  يبلرررغ 

القيمة الي قد يثبر  هوفرهرا يف الطررت إذا  يو 0.8سطحية هبلغ امتصاص النموذج متاما ، مع قدرة 
 ؛ذلك يعق و ، للحرارة احملدتةهعر  

املبينررة يف  ألشررعة الشرمس التعررة  ، رهنرا  بشررروطس38ºلدربررة حررارة حميطررة هبلرغ  عينرةهعرري  ال )ب(
عردل لتولرد احلررارة الداخليرة يف الطررت مر  احملتويرات املشرعة ، ورهنرا  بأقصرى م6-8-4-6اجلردول 

هتنراقص يف ارل موضررع و/يو  عينرةطبقرا  للتصرميم لفررتة هكفري للتأارد مرر  يم تربرات احلررارة يف ال
، بتباي  قيم ي  مر  هرذا الضروابط بشكل بديلهقرتب م  ظروف احلالة الثابتة األولية. ويسمح، 

يف التقيررريم الالحرررق  علرررى النحرررو الوابررر يف االعتبرررار  عقررر  وقرررف التسرررخخت، شرررريطة يم هؤخرررذ
 الستجابة الطرت.

بوسائل اصطناعية، ويسمح أل  احرتاق حيردث يف مروات  العينةيتم هديد  يال يراعى يثناء االختبار وبعداو  
 بأم يأخذ جمراا الطبيعي. عينةال
م ملرردة مثرراين سراعات علررى األقررل يف  15يقررل عر   ال حترر  ضرغط مرراء العينررةغمرر ه اختبرار الغمررر املررائي: 6-4-17-4

ايلوباسرركال   150اخلرراربي عرر   املررا ومرت يقررل الضررغط  يال ، يراعررىاإلثبررات العملرري. وألغرررا  يشررد عطرر املفضرري إىل  الوضررع
 استيفاء هلذا الشروط.

 510 أكثر من على من الطرود التي تحتوي B(M)و B(U)اختبار الغمر المائي المعزز للنوعين  6-4-18
A2  و طر الو( د من النوعC) 

م ملرردة سرراعة علررى األقررل.  200يقررل عرر   ال حترر  ضررغط مرراء العينررةغمررر ه اختبررار الغمررر املررائي املعررزز: 
 استيفاء هلذا الشروط. ميغاباسكال 2اخلاربي ع   املا ومرت يقل الضغط  يال ، يراعىاإلثبات العمليوألغرا  

 مواد انشطاريةى علالتي تحتوي  طرودللاختبار تسرب الماء  6-4-19
 يشررردمنارررا إىل احلرررد الرررذ  يرررنجم عنررر   يو مررر  االختبرررار الطرررروت الررري افررررت  هسررررب املررراء إليارررا هسرررتث  6-4-19-1

  .13-11-4-6إىل  8-11-4-6هفاعلية، وذلك ألغرا  التقييم مبوب  
 لالختبرررررررارات الررررررروارتة إخضررررررراعااالختبرررررررار هسررررررررب املررررررراء املرررررررذاور يت ررررررراا، يرررررررتم  العينرررررررة إخضررررررراعقبرررررررل  6-4-19-2

-4-6يف  دت، واالختبرار احملر13-11-4-6 الرالزم يفنحرو العلرى  )ج( يو )ي(2-17-4-6 يفما إ، و )ب(2-17-4-6يف 
17-3.  
االجتراا الرذ  يتوقرع  ويف ملردة مثراين سراعات علرى األقرل م 0.9يقرل عر   ال حت  ضرغط مراء هُغمر العينة 6-4-19-3

 حدوث يقصى هسرب من .
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 (Cلطرود من النوع )لاختبارات  6-4-20
 التالية بالرتهي  املذاور:املتتابعة للتأث ات النامجة ع  ال م  االختبارات  العينات ُمَضع 6-4-20-1

 ؛3-20-4-6و 2-20-4-6و )ج(2-17-4-6و )ي(2-17-4-6يف  دتةارات احملباالخت )ي(
  .4-20-4-6يف  دتواالختبار احمل )ب(

 .(ب)و (ي) التتابعخْت يف ال م   خمتلفة عيناتويسمح باستخدام  
مصنوع مر  عموت   صل الي حيدثاا جمس  ختلفةاملللتأث ات  العينات ُمَضع /التمزق:اال ثقاب اختبار 6-4-20-2

مرر   ءعنررد اال تاررايسررب  يشررد عطرر  ئيررغ عينررة الطرررت بالنسرربة إىل  قطررة الصرردم علررى سررطح الطرررت الفرروالذ الطررر . وحيرردت اجترراا 
 .)ي(1-20-4-6يف  دتةاحملاملتتابعة االختبارات 

ارغ  250  جملس اتلتر  عرة هاغ، على هدف و  250اتلت  ع  هقل   تا  ثل طر مت العينة اليوضع ه )ي(
م فرروق  قطررة الصرردم املسررتادفة. وألغرررا  هررذا االختبررار يراعررى يم يكرروم  3يسررقط مرر  ارهفرراع 

تائريا  قائما    اقصا   سم، يشكل طرف  الضارب خمروطا   20اجملس عبارة ع  قضي  يسطواين قطرا 
يتجراوز  ال مرع هردوير حافتر  ئيرغ سرم 2.5سرم وقطررا عنرد القمرة  30ارهفاعر   :باألبعات التاليرة

-6يف  العينرة علرى النحرو احملردتعلي   الذ  هوضعويراعى يم يكوم اهلدف  مم. 6 قطرها صف 
 ؛4-14

ياثر، هوضع قاعدة اجملس على هدف ويتم إسقاط  يو اغ  250يف حالة الطروت الي هبلغ اتلتاا  )ب(
إىل السرررطح  يف العينرررةعلرررى اجملرررس. ويكررروم ارهفررراع اإلسرررقاط، إذا قررريس مررر   قطرررة الصررردم  العينرررة

 دتةيكوم اجملرس برذات اخلرواص واألبعرات احملر ،م. وألغرا  هذا االختبار 3العلو  للمجس، هو 
. ويراعرى يم يشرد العطر  هُعطر  العيةنرةيعالا، باستثناء يم حيدت طول اجملس واتلت  ئيغ  )ي(يف 

  .14-4-6يف  دتعلي  قاعدة اجملس على النحو احمل الذ  هوضعيكوم اهلدف 
 دتيراعررررررى يم هكرررررروم شررررررروط إبررررررراء هررررررذا االختبررررررار مطابقررررررة للوصررررررف احملرررررر ز:االختبررررررار احلرررررررار  املعررررررزة  6-4-20-3

 تقيقة. 60التعر  للبيئة احلرارية ملدة يكوم استثناء يم ، ب3-17-4-6يف 
م/ثا يررة، وحيردت االجتراا ئيررغ  90هقرل عر   ال صردم علرى هرردف بسررعةلل العينررة  عررة ه اختبرار الصردم: 6-4-20-4

تام  مررا ، باسررتثناء يم يكرروم سررطح اهلرردف بررأ  اجترراا اررام14-4-6. ويكرروم اهلرردف علررى النحررو املبررخت يف هُعطرر  يشررد العطرر 
 السطح متعامدا  مع مسار العينة.

 المصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم العبوات اتاختبار  6-4-21
 ياثرر مر  سراتس فلوريرد اليورا يروم، يو اغ  0.1صمم  الحتواء  عبواتالي هشمل  العيناترى على جتُ  

، ولكرررر  إذا قررررل الضررررغط التجرررررييب الميغاباسررررك 1.38يقررررل عرررر   ال دروليررررة عنررررد ضررررغط تاخلررررييالرررري حتااياررررا، اختبررررارات ه يو
مرة يخرى، جيروز إبرراء ي  اختبرارات غر   العبوات. وح  متد اعتماتا  متعدت األطرافالتصميم  ميغاباسكال يتطل  2.76 ع 
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 والمواد التي تحتويها اعتماد تصاميم الطرود 6-4-22
 ياثررر مرر  سررراتس فلوريررد اليورا يررروم يو ايلررروغرام  0.1 علررى عتمررات هصررراميم الطررروت الرري حتترررو تطلرر  اي 6-4-22-1
 يلي: ما

 ؛اعتماتا  متعدت األطراف 4-6-4-6 يستويف اشرتاطاتال هصميم   يتطل  )ي(
 ا  يحاتيررا  مرر  قبررلاعتمررات 3-6-4-6إىل  1-6-4-6 يسررتويف اشرررتاطاتاررل هصررميم   يتطلرر  )ب(

 .هتطل  هذا الالئحة اعتماتا  متعدت األطراف ما مل التصميم، منشأ السلطة املختصة يف بلد
 ، باالستثناءات التالية:اعتماتا  يحاتيا  م  الطروت  (C)والنوع  B(U)ال هصميم للنوع   يتطل  6-4-22-2

  4-22-4-6 مرروات ا شررطارية، وخيضررع ييضررا  ألحكررامعلررى تررو  ذ  حيهصررميم الطرررت الرر يتطلرر  )ي(
 ؛اعتماتا  متعدت األطراف 1-2-5-1-5و 7-23-4-6و

اعتمراتا  مشرعة منخفضرة التشرت   الرذ  حيترو  علرى مروات B(U)هصميم الطرت م  النوع  ويتطل  )ب(
 .متعدت األطراف

على يف ذلك الطروت الي حتتو   مبا ،B(M) ال هصميم لطروت م  النوع  يتطل  اعتماتا  متعدت األطراف 6-4-22-3
مرروات مشررعة علررى والطررروت الرري حتتررو   1-2-5-1-5و 7-23-4-6و 4-22-4-6مضررع ييضررا  ألحكررام و ا شررطارية  مرروات

 .منخفضة التشت 
مبوبرر  ي  مرر  األحكررام الرروارتة مسررتثناة  غرر مرروات ا شررطارية علررى حيتررو   الطرررت الررذ هصررميم تطلرر  ي 6-4-22-4
 متعدت األطراف.اعتماتا   3-11-4-6و 2-11-4-6)ي( إىل )و( و5-3-2-7-2 يف
لمرررروات املشررررعة لتصررررميم ال يمررررا .يحاتيررررا   ا  اعتمرررراتاخلرررراص  شرررركللمرررروات املشررررعة ذات الل يتطلرررر  التصررررميم 6-4-22-5

 .(8-23-4-6ا ظر ييضا  ) فا   يتطل  اعتماتا  متعدت األطرافاملنخفضة التشت  
 ا شرررررررررطار ( طبقررررررررررا  ) "FISSILEيتطلررررررررر  هصرررررررررميم املرررررررررراتة اال شرررررررررطارية املسررررررررررتثناة مررررررررر  التصررررررررررنيف " 6-4-22-6
 اعتماتا  متعدت األطراف.)و( 5-3-2-7-2 رقملل
)ب( 2-2-2-7-2 رقمالسرلع وفقرا  للر يو هتطل  حدوت النشاط البديلة للشحنة املستثناة مر  األبارزة 6-4-22-7

 اعتماتا  متعدت األطراف.
 والموافقة عليها طلبات نقل المواد المشعة 6-4-23
 حمجوزة 6-4-23-1
 يلي: ما علىشح   املوافقة علىمل طل  تيش 6-4-23-2

 ؛هُلَتَمس املوافقة علياابعملية الشح ، الي  املتعلقة الفرتة الزمنية، (ي)
 املقرتح؛ يو املتوقعة، و وع وسيلة النقل، واملسار احملتمل ووسائط النقلاحملتويات املشعة الفعلية، و  )ب(
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التشرغيلية، املشررار إليارا يف شررااتات  يو ابط اإلتاريررةايفيرة إ فرراذ الترداب  الوقائيررة والضرو  هفاصريلو  )ج(
 ‘6‘ يو ،‘3‘)ي(1-2-5-1-5الصرررراترة مبوبرررر  الطرررررت، حسرررر  االقتضرررراء، اعتمررررات هصررررميم 

 ‘.7‘ يو
قنررراع السرررلطة إلشرررحنات خاضرررعة لرتهيررر  خررراص مجيرررع املعلومرررات الالزمرررة  املوافقرررة علرررىيشرررمل طلررر   6-4-23-3

 شررتاطاتعلرى األقرل للمسرتوى الرذ  ميكر  هروافرا فيمرا لرو اسرتوفي  مجيرع اال معراتلمستوى األمام يف النقرل جممل املختصة بأم 
 .الئحةاملنطبقة يف هذا ال

 يلي: ما على ييضا   مل الطل تيش 
 املنطبقة ويسباب ذلك؛ شرتاطاتالي يتعذر فياا استيفاء الشحنة متاما  لال اجلوا  بيام  )ي(

هشرررغيلية خاصرررة يلرررزم اماذهرررا يثنررراء النقرررل  يو ضررروابط إتاريرررة يو هرررداب  وقائيرررة خاصرررةبيرررام برررأ  و  )ب(
 املنطبقة. االشرتاطاتاستيفاء  عدملتعوي  

 :ييل ما على (C) يو B(U)طرت م  النموذج  هصميمعتمات شتمل طل  اي 6-4-23-4
والكيميائيرة وطبيعرة  ائيرةفيزيللمحتويات املشرعة املقرتحرة مرع اإلشرارة إىل حالتارا ال هفصيليوصف  )ي(

 اإلشعاع املنبعغ مناا؛
اهلندسية الكاملة واجلداول البيا ية للمروات وطرائرق  اتيف ذلك الرسوم مبا لتصميم،ل هفصيليبيام و  )ب(

 التصنيع؛
يتلرة يخررى علرى  يو حسابية، طرائقيتلة هستند إىل  يو بيام باالختبارات الي يبري  و تائجاا،و  )ج(

 املنطبقة؛ االشرتاطاتمالءمة التصميم الستيفاء 
 ؛العبوةهعليمات التشغيل والصيا ة املقرتحة الستخدام و  )ت(
ايلوباسرررركال   100  لررررالطرررررت ئيررررغ يتجرررراوز يقصررررى ضررررغط هشررررغيل عررررات  ويف حالررررة هصررررميم  )ه(

ام االحترررررواء، ، حترررردت يف طلرررر  االعتمررررات، عنررررد ذاررررر املرررروات املسررررتخدمة يف صررررنع  ظررررمررررا ومرت 
 مواصفاهتا، والعينات املزمع يخذها، واالختبارات املقرر إبراؤها؛

 يقردم بيرام وهديرر أل  ،عا  مشرعة  وويرا  يف احلاالت الي هكوم فياا احملتويات املشعة املقرتحة وقوتا  و  )و(
  قيراس مطلروب إبرراؤا قبرل الشرح  ووصرف ألفرضية يف حتليل األمام هتصل خبصائص الوقوت، 

 (؛)ب5-11-4-6قتضى مب
احلرررارة مرر  الطرررت علررى  ررو مررأموم؛ ويؤخررذ  إزالررة هلررزم للتأاررد مرر  سررتيفبالت متعلقررةي  يحكررام و  )ز(

 ؛الشح حاوية  يو املزمع استخداماا و وع وسيلة النقل املختلفة وسائط النقلبعخت االعتبار 
سررم، يوضررح فيرر  هرايرر   30 ×سررم  21يتجرراوز حجمرر   ال رسررم إيضرراحي ميكرر  استنسرراخ ،و  )ح(

 الطرت؛
  .1-3-5-1 الشرتاطات وفقا  املنطبق  ووصف خصائص  ظام اإلتارة )ط(
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 والمواد التي تحتويها اعتماد تصاميم الطرود 6-4-22
 ياثررر مرر  سررراتس فلوريررد اليورا يررروم يو ايلررروغرام  0.1 علررى عتمررات هصررراميم الطررروت الرري حتترررو تطلرر  اي 6-4-22-1
 يلي: ما

 ؛اعتماتا  متعدت األطراف 4-6-4-6 يستويف اشرتاطاتال هصميم   يتطل  )ي(
 ا  يحاتيررا  مرر  قبررلاعتمررات 3-6-4-6إىل  1-6-4-6 يسررتويف اشرررتاطاتاررل هصررميم   يتطلرر  )ب(

 .هتطل  هذا الالئحة اعتماتا  متعدت األطراف ما مل التصميم، منشأ السلطة املختصة يف بلد
 ، باالستثناءات التالية:اعتماتا  يحاتيا  م  الطروت  (C)والنوع  B(U)ال هصميم للنوع   يتطل  6-4-22-2

  4-22-4-6 مرروات ا شررطارية، وخيضررع ييضررا  ألحكررامعلررى تررو  ذ  حيهصررميم الطرررت الرر يتطلرر  )ي(
 ؛اعتماتا  متعدت األطراف 1-2-5-1-5و 7-23-4-6و

اعتمراتا  مشرعة منخفضرة التشرت   الرذ  حيترو  علرى مروات B(U)هصميم الطرت م  النوع  ويتطل  )ب(
 .متعدت األطراف

على يف ذلك الطروت الي حتتو   مبا ،B(M) ال هصميم لطروت م  النوع  يتطل  اعتماتا  متعدت األطراف 6-4-22-3
مرروات مشررعة علررى والطررروت الرري حتتررو   1-2-5-1-5و 7-23-4-6و 4-22-4-6مضررع ييضررا  ألحكررام و ا شررطارية  مرروات

 .منخفضة التشت 
مبوبرر  ي  مرر  األحكررام الرروارتة مسررتثناة  غرر مرروات ا شررطارية علررى حيتررو   الطرررت الررذ هصررميم تطلرر  ي 6-4-22-4
 متعدت األطراف.اعتماتا   3-11-4-6و 2-11-4-6)ي( إىل )و( و5-3-2-7-2 يف
لمرررروات املشررررعة لتصررررميم ال يمررررا .يحاتيررررا   ا  اعتمرررراتاخلرررراص  شرررركللمرررروات املشررررعة ذات الل يتطلرررر  التصررررميم 6-4-22-5

 .(8-23-4-6ا ظر ييضا  ) فا   يتطل  اعتماتا  متعدت األطرافاملنخفضة التشت  
 ا شرررررررررطار ( طبقررررررررررا  ) "FISSILEيتطلررررررررر  هصرررررررررميم املرررررررررراتة اال شرررررررررطارية املسررررررررررتثناة مررررررررر  التصررررررررررنيف " 6-4-22-6
 اعتماتا  متعدت األطراف.)و( 5-3-2-7-2 رقملل
)ب( 2-2-2-7-2 رقمالسرلع وفقرا  للر يو هتطل  حدوت النشاط البديلة للشحنة املستثناة مر  األبارزة 6-4-22-7

 اعتماتا  متعدت األطراف.
 والموافقة عليها طلبات نقل المواد المشعة 6-4-23
 حمجوزة 6-4-23-1
 يلي: ما علىشح   املوافقة علىمل طل  تيش 6-4-23-2

 ؛هُلَتَمس املوافقة علياابعملية الشح ، الي  املتعلقة الفرتة الزمنية، (ي)
 املقرتح؛ يو املتوقعة، و وع وسيلة النقل، واملسار احملتمل ووسائط النقلاحملتويات املشعة الفعلية، و  )ب(
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التشرغيلية، املشررار إليارا يف شررااتات  يو ابط اإلتاريررةايفيرة إ فرراذ الترداب  الوقائيررة والضرو  هفاصريلو  )ج(
 ‘6‘ يو ،‘3‘)ي(1-2-5-1-5الصرررراترة مبوبرررر  الطرررررت، حسرررر  االقتضرررراء، اعتمررررات هصررررميم 

 ‘.7‘ يو
قنررراع السرررلطة إلشرررحنات خاضرررعة لرتهيررر  خررراص مجيرررع املعلومرررات الالزمرررة  املوافقرررة علرررىيشرررمل طلررر   6-4-23-3

 شررتاطاتعلرى األقرل للمسرتوى الرذ  ميكر  هروافرا فيمرا لرو اسرتوفي  مجيرع اال معراتلمستوى األمام يف النقرل جممل املختصة بأم 
 .الئحةاملنطبقة يف هذا ال

 يلي: ما على ييضا   مل الطل تيش 
 املنطبقة ويسباب ذلك؛ شرتاطاتالي يتعذر فياا استيفاء الشحنة متاما  لال اجلوا  بيام  )ي(

هشرررغيلية خاصرررة يلرررزم اماذهرررا يثنررراء النقرررل  يو ضررروابط إتاريرررة يو هرررداب  وقائيرررة خاصرررةبيرررام برررأ  و  )ب(
 املنطبقة. االشرتاطاتاستيفاء  عدملتعوي  

 :ييل ما على (C) يو B(U)طرت م  النموذج  هصميمعتمات شتمل طل  اي 6-4-23-4
والكيميائيرة وطبيعرة  ائيرةفيزيللمحتويات املشرعة املقرتحرة مرع اإلشرارة إىل حالتارا ال هفصيليوصف  )ي(

 اإلشعاع املنبعغ مناا؛
اهلندسية الكاملة واجلداول البيا ية للمروات وطرائرق  اتيف ذلك الرسوم مبا لتصميم،ل هفصيليبيام و  )ب(

 التصنيع؛
يتلرة يخررى علرى  يو حسابية، طرائقيتلة هستند إىل  يو بيام باالختبارات الي يبري  و تائجاا،و  )ج(

 املنطبقة؛ االشرتاطاتمالءمة التصميم الستيفاء 
 ؛العبوةهعليمات التشغيل والصيا ة املقرتحة الستخدام و  )ت(
ايلوباسرررركال   100  لررررالطرررررت ئيررررغ يتجرررراوز يقصررررى ضررررغط هشررررغيل عررررات  ويف حالررررة هصررررميم  )ه(

ام االحترررررواء، ، حترررردت يف طلرررر  االعتمررررات، عنررررد ذاررررر املرررروات املسررررتخدمة يف صررررنع  ظررررمررررا ومرت 
 مواصفاهتا، والعينات املزمع يخذها، واالختبارات املقرر إبراؤها؛

 يقردم بيرام وهديرر أل  ،عا  مشرعة  وويرا  يف احلاالت الي هكوم فياا احملتويات املشعة املقرتحة وقوتا  و  )و(
  قيراس مطلروب إبرراؤا قبرل الشرح  ووصرف ألفرضية يف حتليل األمام هتصل خبصائص الوقوت، 

 (؛)ب5-11-4-6قتضى مب
احلرررارة مرر  الطرررت علررى  ررو مررأموم؛ ويؤخررذ  إزالررة هلررزم للتأاررد مرر  سررتيفبالت متعلقررةي  يحكررام و  )ز(

 ؛الشح حاوية  يو املزمع استخداماا و وع وسيلة النقل املختلفة وسائط النقلبعخت االعتبار 
سررم، يوضررح فيرر  هرايرر   30 ×سررم  21يتجرراوز حجمرر   ال رسررم إيضرراحي ميكرر  استنسرراخ ،و  )ح(

 الطرت؛
  .1-3-5-1 الشرتاطات وفقا  املنطبق  ووصف خصائص  ظام اإلتارة )ط(
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 4-23-4-6 ، باإلضافة إىل املعلومات املطلوبة يفB(M)يشتمل طل  اعتمات هصميم طروت م  النوع  6-4-23-5
 يلي: ما على، B(U)لطروت م  النوع شأم اب

 إىل 9-8-4-6ومررر   6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6قائمرررة بالشرررروط املبينرررة يف  )ي(
 الطرت؛ ستوفيااي ال ، الي6-4-8-15

علياررا يف هررذا  وصنصررم غرر ي  ضرروابط هشررغيلية هكميليررة مقرتحررة يزمررع هطبيقاررا يثنرراء النقررل و و  )ب(
 يعالا؛ (ي)يف  دربةلتعوي  يوب  القصور امل يو ، ولكناا ضرورية لضمام يمام الطرتالالئحة

 التفريرغ يو النقرل يو النقل وعلى ي  إبراءات استثنائية للتحميل طريقةقيوت على  شأم ي ببيام و  )ج(
 املناولة؛ يو

يثناء النقل والري  يم هواب املتوقع  (تربة احلرارة، اإلشعاع الشمسي)الظروف احمليطة  وبيام  طاق )ت(
 روعي  يف التصميم.

ال ياثر م  ساتس فلوريد اليورا يوم   يو اغ  0.1تو  على هصاميم للطروت الي حتطل  اعتمات  يتضم  6-4-23-6
 ةمواصفيتضم  ييضا  و  ،1-6-4-6 يفالوارتة  املنطبقة قناع السلطة املختصة بأم التصميم يفي باملتطلباتاملعلومات الضرورية إل

  .1-3-5-1 الشرتاطات وفقا   اإلتارة املنطبق ظام 
قنرراع السرررلطة املختصرررة إل الضرررروريةمجيررع املعلومرررات ات ا شرررطارية ملررو طررررت هصرررميم اعتمررات طلررر   يتضررم  6-4-23-7

 ظرررررام اإلتارة املنطبرررررق وفقرررررا   ةمواصرررررفيتضرررررم  ييضرررررا  و  ،1-11-4-6الررررروارتة يف  املنطبقرررررة االشررررررتاطات سرررررتويفالتصرررررميم ي برررررأم
 . 1-3-5-1 الشرتاطات

لمررروات طررررت لهصرررميم طلررر  و  ،اخلررراص الشررركلمررروات املشرررعة ذات لل طررررت طلررر  اعتمرررات هصرررميم يتضرررم  6-4-23-8
 يلي: ما ،املشعة املنخفضة التشت 

احملتويرررات يف حالرررة الكبسررروالت؛ ويشرررار بشررركل خررراص إىل  يو للمررراتة املشرررعة، هفصررريليوصرررف  )ي(
 والكيميائية؛ الفيزيائيةاحلالتخت 

 بتصميم ي  ابسولة يزمع استخداماا؛ هفصيليبيام و  )ب(
يتلة هستند إىل طرائرق حسرابية إليضراح قابليرة املراتة  يو جاا،بيام باالختبارات الي ُيبري  و تائو  )ج(

املرروات  يو اخلرراص الشرركليتلررة يخرررى علررى يم املرروات املشررعة ذات  يو املشررعة للوفرراء مبعرراي  األتاء،
 املنطبقة يف هذا الالئحة؛ االشرتاطات هستويفاملشعة املنخفضة التشت  

 ؛1-3-5-1 شرتاطات ظام اإلتارة املنطبق وفقا  ال ووصف خصائص )ت(
 خرراص شرركلي  إبررراءات مقرتحررة سررابقة علررى الشررح  هسررتخدم يف شررح  مرروات مشررعة ذات و  )ه(

 موات مشعة منخفضة التشت . يو
)ا شرررررطار ( وفقرررررا   "FISSILE" املررررروات اال شرررررطارية املسرررررتثناة مررررر  التصرررررنيف هصرررررميمعتمرررررات شرررررتمل طلررررر  اي 6-4-23-9

  يلي: ما على)و( 5-3-2-7-2مبوب   1-1-2-7-2 للجدول
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 والكيميائية؛ الفيزيائيةللماتة؛ ويشار بشكل خاص إىل احلالتخت  هفصيليوصف  )ي(
يتلرة هسرتند إىل طرائرق حسرابية إليضراح قابليرة املراتة  يو بيام باالختبارات الري ُيبرير  و تائجارا، )ب(

 ؛6-3-2-7-2املبينة يف  االشرتاطاتباملشعة للوفاء 
 ؛1-3-5-1 اإلتارة املنطبق وفقا  الشرتاطات بر امج مواصفات )ج(
 .احملدتة املطلوب اماذها قبل الشح بيام باإلبراءات  )ت(

 يلي: ما علىاحلدوت البديلة للنشاط لشحنة مستثناة م  األبازة والسلع عتمات شتمل طل  اي 6-4-23-10
 والنويدات املشعة املدجمة؛السلعة، واستخداماهتا املقصوتة  يو هعريف ووصف هفصيلي للجااز )ي(

 السلعة؛ يو احلد األقصى لنشاط النويدات املشعة يف اجلااز )ب(

 السلعة؛ يو املستويات القصوى لإلشعاع اخلاربي النابم ع  اجلااز )ج(

 السلعة؛ يو الشكالم الكيميائي والفيزيائي للنويدات املشعة الي حيتوياا اجلااز )ت(

يتعلررق برراحتواء وهرردريع النويرردات املشررعة يف  مررا السررلعة، وخباصررة يو اررازهفاصرريل بنرراء وهصررميم اجل )ه(
 حواتث؛ ظروف النقل الروهينية والعاتية والظروف املفضية إىل

يف ذلك إبراءات اختبار النوعية والتحقق مناا الي يشرتط هطبيقاا على  مبا  ظام اإلتارة املنطبق، )و(
شرررعة لضرررمام عررردم جتررراوز احلرررد األقصرررى للنشررراط احملررردت املصررراتر واملكو رررات واملنتجرررات التامرررة امل

 السلعة، وللتأاد م  يم األبازة يو مستويات اإلشعاع القصوى احملدتة للجااز يو للماتة املشعة
 السلع مبنية وفقا  للمواصفات التصميمية؛ يو

 سنويا ؛ يو العدت األقصى لألبازة والسلع املتوقع إرساهلا يف الشحنة )ز(
"معرراي  األمررام األساسررية الدوليررة  هقيرريم اجلرعررات وفقررا  للمبرراتئ واملناجيررات الرروارتة يف عمليررات  )ح(

، 115 رقررمللوقايررة مرر  اإلشررعاعات املؤينررة وألمررام املصرراتر اإلشررعاعية"، سلسررلة معرراي  األمررام 
النقررررل  يف ذلررررك اجلرعررررات اإلفراتيررررة لعمررررال مبررررا ،(1996الواالررررة الدوليررررة للطاقررررة الذريررررة، فيينررررا )

اجلمارررور، وحسررر  االقتضررراء، اجلرعرررات اجلماعيرررة النامجرررة عررر  ظرررروف النقرررل الروهينيرررة  ويفررررات
والعاتيررة والظررروف املفضررية إىل حررواتث، الرري هسررتند إىل سرريناريوهات النقررل املمثلررة الرري مضررع 

 إلياا الشحنات.
مر  النروع ختصة. وهكوم هرذا العالمرة ص عالمة حمدتة لنوع ال شااتة اعتمات هصدرها السلطة املصَّ مَُ  6-4-23-11

 على النحو التايل: املعمم
 VRIالرقم/رمز النوع/ 
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 4-23-4-6 ، باإلضافة إىل املعلومات املطلوبة يفB(M)يشتمل طل  اعتمات هصميم طروت م  النوع  6-4-23-5
 يلي: ما على، B(U)لطروت م  النوع شأم اب

 إىل 9-8-4-6ومررر   6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6قائمرررة بالشرررروط املبينرررة يف  )ي(
 الطرت؛ ستوفيااي ال ، الي6-4-8-15

علياررا يف هررذا  وصنصررم غرر ي  ضرروابط هشررغيلية هكميليررة مقرتحررة يزمررع هطبيقاررا يثنرراء النقررل و و  )ب(
 يعالا؛ (ي)يف  دربةلتعوي  يوب  القصور امل يو ، ولكناا ضرورية لضمام يمام الطرتالالئحة

 التفريرغ يو النقرل يو النقل وعلى ي  إبراءات استثنائية للتحميل طريقةقيوت على  شأم ي ببيام و  )ج(
 املناولة؛ يو

يثناء النقل والري  يم هواب املتوقع  (تربة احلرارة، اإلشعاع الشمسي)الظروف احمليطة  وبيام  طاق )ت(
 روعي  يف التصميم.

ال ياثر م  ساتس فلوريد اليورا يوم   يو اغ  0.1تو  على هصاميم للطروت الي حتطل  اعتمات  يتضم  6-4-23-6
 ةمواصفيتضم  ييضا  و  ،1-6-4-6 يفالوارتة  املنطبقة قناع السلطة املختصة بأم التصميم يفي باملتطلباتاملعلومات الضرورية إل

  .1-3-5-1 الشرتاطات وفقا   اإلتارة املنطبق ظام 
قنرراع السرررلطة املختصرررة إل الضرررروريةمجيررع املعلومرررات ات ا شرررطارية ملررو طررررت هصرررميم اعتمررات طلررر   يتضررم  6-4-23-7

 ظرررررام اإلتارة املنطبرررررق وفقرررررا   ةمواصرررررفيتضرررررم  ييضرررررا  و  ،1-11-4-6الررررروارتة يف  املنطبقرررررة االشررررررتاطات سرررررتويفالتصرررررميم ي برررررأم
 . 1-3-5-1 الشرتاطات

لمررروات طررررت لهصرررميم طلررر  و  ،اخلررراص الشررركلمررروات املشرررعة ذات لل طررررت طلررر  اعتمرررات هصرررميم يتضرررم  6-4-23-8
 يلي: ما ،املشعة املنخفضة التشت 

احملتويرررات يف حالرررة الكبسررروالت؛ ويشرررار بشررركل خررراص إىل  يو للمررراتة املشرررعة، هفصررريليوصرررف  )ي(
 والكيميائية؛ الفيزيائيةاحلالتخت 

 بتصميم ي  ابسولة يزمع استخداماا؛ هفصيليبيام و  )ب(
يتلة هستند إىل طرائرق حسرابية إليضراح قابليرة املراتة  يو جاا،بيام باالختبارات الي ُيبري  و تائو  )ج(

املرروات  يو اخلرراص الشرركليتلررة يخرررى علررى يم املرروات املشررعة ذات  يو املشررعة للوفرراء مبعرراي  األتاء،
 املنطبقة يف هذا الالئحة؛ االشرتاطات هستويفاملشعة املنخفضة التشت  

 ؛1-3-5-1 شرتاطات ظام اإلتارة املنطبق وفقا  ال ووصف خصائص )ت(
 خرراص شرركلي  إبررراءات مقرتحررة سررابقة علررى الشررح  هسررتخدم يف شررح  مرروات مشررعة ذات و  )ه(

 موات مشعة منخفضة التشت . يو
)ا شرررررطار ( وفقرررررا   "FISSILE" املررررروات اال شرررررطارية املسرررررتثناة مررررر  التصرررررنيف هصرررررميمعتمرررررات شرررررتمل طلررررر  اي 6-4-23-9

  يلي: ما على)و( 5-3-2-7-2مبوب   1-1-2-7-2 للجدول
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 والكيميائية؛ الفيزيائيةللماتة؛ ويشار بشكل خاص إىل احلالتخت  هفصيليوصف  )ي(
يتلرة هسرتند إىل طرائرق حسرابية إليضراح قابليرة املراتة  يو بيام باالختبارات الري ُيبرير  و تائجارا، )ب(

 ؛6-3-2-7-2املبينة يف  االشرتاطاتباملشعة للوفاء 
 ؛1-3-5-1 اإلتارة املنطبق وفقا  الشرتاطات بر امج مواصفات )ج(
 .احملدتة املطلوب اماذها قبل الشح بيام باإلبراءات  )ت(

 يلي: ما علىاحلدوت البديلة للنشاط لشحنة مستثناة م  األبازة والسلع عتمات شتمل طل  اي 6-4-23-10
 والنويدات املشعة املدجمة؛السلعة، واستخداماهتا املقصوتة  يو هعريف ووصف هفصيلي للجااز )ي(

 السلعة؛ يو احلد األقصى لنشاط النويدات املشعة يف اجلااز )ب(

 السلعة؛ يو املستويات القصوى لإلشعاع اخلاربي النابم ع  اجلااز )ج(

 السلعة؛ يو الشكالم الكيميائي والفيزيائي للنويدات املشعة الي حيتوياا اجلااز )ت(

يتعلررق برراحتواء وهرردريع النويرردات املشررعة يف  مررا السررلعة، وخباصررة يو اررازهفاصرريل بنرراء وهصررميم اجل )ه(
 حواتث؛ ظروف النقل الروهينية والعاتية والظروف املفضية إىل

يف ذلك إبراءات اختبار النوعية والتحقق مناا الي يشرتط هطبيقاا على  مبا  ظام اإلتارة املنطبق، )و(
شرررعة لضرررمام عررردم جتررراوز احلرررد األقصرررى للنشررراط احملررردت املصررراتر واملكو رررات واملنتجرررات التامرررة امل

 السلعة، وللتأاد م  يم األبازة يو مستويات اإلشعاع القصوى احملدتة للجااز يو للماتة املشعة
 السلع مبنية وفقا  للمواصفات التصميمية؛ يو

 سنويا ؛ يو العدت األقصى لألبازة والسلع املتوقع إرساهلا يف الشحنة )ز(
"معرراي  األمررام األساسررية الدوليررة  هقيرريم اجلرعررات وفقررا  للمبرراتئ واملناجيررات الرروارتة يف عمليررات  )ح(

، 115 رقررمللوقايررة مرر  اإلشررعاعات املؤينررة وألمررام املصرراتر اإلشررعاعية"، سلسررلة معرراي  األمررام 
النقررررل  يف ذلررررك اجلرعررررات اإلفراتيررررة لعمررررال مبررررا ،(1996الواالررررة الدوليررررة للطاقررررة الذريررررة، فيينررررا )

اجلمارررور، وحسررر  االقتضررراء، اجلرعرررات اجلماعيرررة النامجرررة عررر  ظرررروف النقرررل الروهينيرررة  ويفررررات
والعاتيررة والظررروف املفضررية إىل حررواتث، الرري هسررتند إىل سرريناريوهات النقررل املمثلررة الرري مضررع 

 إلياا الشحنات.
مر  النروع ختصة. وهكوم هرذا العالمرة ص عالمة حمدتة لنوع ال شااتة اعتمات هصدرها السلطة املصَّ مَُ  6-4-23-11

 على النحو التايل: املعمم
 VRIالرقم/رمز النوع/ 
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الرمررز الرردويل لتحديررد  رروع  VRIميثررل  ،(ب)12-23-4-6هررو منصرروص عليرر  يف  مررا باسررتثناء )ي(
 ؛(1)هسجيل الشاحنة يف البلد الصاترة عن  الشااتة

الشررح   يو بالتصررميم يتعلررق فيمرراوحمرردتا   يكرروم فريرردا  و بواسررطة السررلطة املختصررة،  رقمخيصررص الرر )ب(
 علرى عالقرةاعتمرات الشرح   هعررةف. وهكوم عالمة حد النشاط البديل للشحنة املستثناة يو املعخت
 اعتمات التصميم؛ هعرةفبعالمة  ةواضح

 بيام ي واع شااتات االعتمات الصاترة:لهستخدم رموز األ واع التالية بالرتهي  الوارت  )ج(
AF  هصميم طرت م  النوع(A)   موات ا شطاريةعلى حيتو 

B(U)  هصميم طرت م  النوعB(U) B(U)F) )للموات اال شطارية 
B(M)  هصميم طرت م  النوعB(M) B(M)F) )للموات اال شطارية 

C  هصميم طرت م  النوع(C) CF) )للموات اال شطارية 
IF   موات ا شطاريةعلى هصميم طرت صناعي حيتو 
S خاص شكلشعة ذات موات م 

LD  موات مشعة منخفضة التشت 

FE  6-3-2-7-2موات ا شطارية هستويف اشرتاطات 
T  شح 
X هرهي  خاص 

AL حدوت النشاط البديلة للشحنة املستثناة م  األبازة والسلع 
ساتس فلوريد اليورا يروم غر  م  على امية مستثناة  ويف حالة هصاميم الطروت الي حتتو 

ينطبررق ي  رمررز مرر  الرمرروز يعررالا، هسررتخدم رمرروز  ال اال شررطار ، حيررغ يو اال شررطار 
 التالية: األ واع

  H(U)  يحات اعتمات 
  H(M)  متعدت األطرافاعتمات 

الشرااتات  غر اخلراص،  الشركلواملروات املشرعة ذات  الطروتبشااتات اعتمات هصميم  يتعلق فيما )ت(
املرررروات  طررررروتواررررذلك  5-24-4-6ىل إ 2-24-4-6وارتة يف حكررررام الرررراألالصرررراترة مبوبرررر  

 " إىل رمز النوع.96-املشعة املنخفضة التشت ، يضاف الرمز "
 النوع هذا على النحو التايل: عالمات حتديدهنطبق  6-4-23-12

__________ 
 (.1968ا ظر اهفاقية فيينا للنقل الد  ) (1) 
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 دتةهوسرررررررم ارررررررل شرررررررااتة وارررررررل طررررررررت بعالمرررررررة حتديرررررررد النررررررروع املالئمرررررررة، وهشرررررررمل الرمررررررروز احملررررررر )ي(
رموز  إال هوضع ال فا   يعالا، باستثناء حالة الطروت، (ت)و (ج)و (ب)و (ي)11-23-4-6يف 

 ، ي ةالثا يررر ةطر " إذا ارررام منطبقرررا ، بعرررد الشررر96-يف ذلرررك الرمرررز " مبرررا  ررروع التصرررميم املنطبقرررة،
اعتمررات  الرري جيتمررع فيارراالررة احل ويف " يف عالمررات حتديررد  رروع الطرررت.X" يو "Tيوضرع الرمررزام " ال

 م هكرار رموز النوع املنطبقة. وعلى سبيل املثال:يلز  ال التصميم مع اعتمات الشح ،
:A/132/B(M)F-96  هصميم طرت م  النوعB(M)  اعتمراتا  معتمد للموات اال شرطارية، يقتضري

التصرميم  رقرم، خصص  ل  السلطة املختصرة يف النمسرا متعدت األطراف
يوضررررع علررررى الطرررررت وعلررررى شررررااتة اعتمررررات هصررررميم الطرررررت علررررى ) 132
 ؛(السواء

:A/132/B(M)F-96T يعررالا  بينرةاعتمرات الشرح  الصراتر لطرررت حيمرل عالمرة حتديررد النروع امل
 ؛(يوضع على الشااتة فقط)

:A/137/X  ،اعتمرررررات هرهيررررر  خررررراص صررررراتر عررررر  السرررررلطة املختصرررررة يف النمسرررررا
 ؛(يوضع على الشااتة فقط) 137 رقموخمصص ل  ال

:A/139/IF-96  مرروات ا شررطارية معتمررد مرر  اجلاررة  علررى هصررميم طرررت صررناعي حيتررو
يوضررع ) 139هصررميم الطرررت  رقررملرر   املختصررة يف النمسررا، وخمصررص

 ؛(السواء على الطرت وعلى شااتة اعتمات هصميم الطرت على
:A/145/H(U)-96  سرراتس فلوريررد اليورا يرروم علررى اميررة مسررتثناة مرر  هصررميم طرررت حيتررو، 

معتمررررررد مرررررر  اجلاررررررة املختصررررررة يف النمسررررررا، وخمصررررررص لرررررر   ،ا شررررررطار 
يوضررررع علرررى الطرررررت وعلرررى شررررااتة اعتمررررات ) 145هصررررميم الطررررت  رقرررم

 (؛السواء هصميم الطرت على

 هسررتخدم ال 20-23-4-6  لتم االعتمررات املتعرردت األطررراف عرر  طريررق التصررديق طبقررا  حيثمررا يرر )ب(
إذا مت االعتمات املتعدت األطراف  يما الشح . يو التصميمعالمة حتديد النوع الصاترة ع  بلد  إال

عرر  طريررق قيررام بلرردام متعاقبررة باصرردار شررااتات، فتوضررع علررى اررل شررااتة عالمررة حتديررد النرروع 
اعتمررد هصررميم  علررى هررذا النحررو مجيررع عالمررات حتديررد النرروع  الررذ الرمسيررة وهوضررع علررى الطرررت 

 .الرمسية
 :على سبيل املثال 
 A/132/B(M)F-96 
 CH/28/B(M)F-96 
هرررري عالمررررة حتديررررد  رررروع طرررررت اعتمرررردهتا النمسررررا يصررررال  مث اعتمرررردهتا سويسرررررا فيمررررا بعررررد بشررررااتة  

 ؛منفصلة. وهره  عالمات حتديد النوع اإلضافية على الطرت يف صورة بدول بشكل واثل
بعبررارة تاخررل قوسررخت هلرري عالمررة حتديررد النرروع علررى الشررااتة. وعلررى  مررا يشررار إىل هنقرريح شررااتة )ج(
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الرمررز الرردويل لتحديررد  رروع  VRIميثررل  ،(ب)12-23-4-6هررو منصرروص عليرر  يف  مررا باسررتثناء )ي(
 ؛(1)هسجيل الشاحنة يف البلد الصاترة عن  الشااتة

الشررح   يو بالتصررميم يتعلررق فيمرراوحمرردتا   يكرروم فريرردا  و بواسررطة السررلطة املختصررة،  رقمخيصررص الرر )ب(
 علرى عالقرةاعتمرات الشرح   هعررةف. وهكوم عالمة حد النشاط البديل للشحنة املستثناة يو املعخت
 اعتمات التصميم؛ هعرةفبعالمة  ةواضح

 بيام ي واع شااتات االعتمات الصاترة:لهستخدم رموز األ واع التالية بالرتهي  الوارت  )ج(
AF  هصميم طرت م  النوع(A)   موات ا شطاريةعلى حيتو 

B(U)  هصميم طرت م  النوعB(U) B(U)F) )للموات اال شطارية 
B(M)  هصميم طرت م  النوعB(M) B(M)F) )للموات اال شطارية 

C  هصميم طرت م  النوع(C) CF) )للموات اال شطارية 
IF   موات ا شطاريةعلى هصميم طرت صناعي حيتو 
S خاص شكلشعة ذات موات م 

LD  موات مشعة منخفضة التشت 

FE  6-3-2-7-2موات ا شطارية هستويف اشرتاطات 
T  شح 
X هرهي  خاص 

AL حدوت النشاط البديلة للشحنة املستثناة م  األبازة والسلع 
ساتس فلوريد اليورا يروم غر  م  على امية مستثناة  ويف حالة هصاميم الطروت الي حتتو 

ينطبررق ي  رمررز مرر  الرمرروز يعررالا، هسررتخدم رمرروز  ال اال شررطار ، حيررغ يو اال شررطار 
 التالية: األ واع

  H(U)  يحات اعتمات 
  H(M)  متعدت األطرافاعتمات 

الشرااتات  غر اخلراص،  الشركلواملروات املشرعة ذات  الطروتبشااتات اعتمات هصميم  يتعلق فيما )ت(
املرررروات  طررررروتواررررذلك  5-24-4-6ىل إ 2-24-4-6وارتة يف حكررررام الرررراألالصرررراترة مبوبرررر  

 " إىل رمز النوع.96-املشعة املنخفضة التشت ، يضاف الرمز "
 النوع هذا على النحو التايل: عالمات حتديدهنطبق  6-4-23-12

__________ 
 (.1968ا ظر اهفاقية فيينا للنقل الد  ) (1) 
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 دتةهوسرررررررم ارررررررل شرررررررااتة وارررررررل طررررررررت بعالمرررررررة حتديرررررررد النررررررروع املالئمرررررررة، وهشرررررررمل الرمررررررروز احملررررررر )ي(
رموز  إال هوضع ال فا   يعالا، باستثناء حالة الطروت، (ت)و (ج)و (ب)و (ي)11-23-4-6يف 

 ، ي ةالثا يررر ةطر " إذا ارررام منطبقرررا ، بعرررد الشررر96-يف ذلرررك الرمرررز " مبرررا  ررروع التصرررميم املنطبقرررة،
اعتمررات  الرري جيتمررع فيارراالررة احل ويف " يف عالمررات حتديررد  رروع الطرررت.X" يو "Tيوضرع الرمررزام " ال

 م هكرار رموز النوع املنطبقة. وعلى سبيل املثال:يلز  ال التصميم مع اعتمات الشح ،
:A/132/B(M)F-96  هصميم طرت م  النوعB(M)  اعتمراتا  معتمد للموات اال شرطارية، يقتضري

التصرميم  رقرم، خصص  ل  السلطة املختصرة يف النمسرا متعدت األطراف
يوضررررع علررررى الطرررررت وعلررررى شررررااتة اعتمررررات هصررررميم الطرررررت علررررى ) 132
 ؛(السواء

:A/132/B(M)F-96T يعررالا  بينرةاعتمرات الشرح  الصراتر لطرررت حيمرل عالمرة حتديررد النروع امل
 ؛(يوضع على الشااتة فقط)

:A/137/X  ،اعتمرررررات هرهيررررر  خررررراص صررررراتر عررررر  السرررررلطة املختصرررررة يف النمسرررررا
 ؛(يوضع على الشااتة فقط) 137 رقموخمصص ل  ال

:A/139/IF-96  مرروات ا شررطارية معتمررد مرر  اجلاررة  علررى هصررميم طرررت صررناعي حيتررو
يوضررع ) 139هصررميم الطرررت  رقررملرر   املختصررة يف النمسررا، وخمصررص

 ؛(السواء على الطرت وعلى شااتة اعتمات هصميم الطرت على
:A/145/H(U)-96  سرراتس فلوريررد اليورا يرروم علررى اميررة مسررتثناة مرر  هصررميم طرررت حيتررو، 

معتمررررررد مرررررر  اجلاررررررة املختصررررررة يف النمسررررررا، وخمصررررررص لرررررر   ،ا شررررررطار 
يوضررررع علرررى الطرررررت وعلرررى شررررااتة اعتمررررات ) 145هصررررميم الطررررت  رقرررم

 (؛السواء هصميم الطرت على

 هسررتخدم ال 20-23-4-6  لتم االعتمررات املتعرردت األطررراف عرر  طريررق التصررديق طبقررا  حيثمررا يرر )ب(
إذا مت االعتمات املتعدت األطراف  يما الشح . يو التصميمعالمة حتديد النوع الصاترة ع  بلد  إال

عرر  طريررق قيررام بلرردام متعاقبررة باصرردار شررااتات، فتوضررع علررى اررل شررااتة عالمررة حتديررد النرروع 
اعتمررد هصررميم  علررى هررذا النحررو مجيررع عالمررات حتديررد النرروع  الررذ الرمسيررة وهوضررع علررى الطرررت 

 .الرمسية
 :على سبيل املثال 
 A/132/B(M)F-96 
 CH/28/B(M)F-96 
هرررري عالمررررة حتديررررد  رررروع طرررررت اعتمرررردهتا النمسررررا يصررررال  مث اعتمرررردهتا سويسرررررا فيمررررا بعررررد بشررررااتة  

 ؛منفصلة. وهره  عالمات حتديد النوع اإلضافية على الطرت يف صورة بدول بشكل واثل
بعبررارة تاخررل قوسررخت هلرري عالمررة حتديررد النرروع علررى الشررااتة. وعلررى  مررا يشررار إىل هنقرريح شررااتة )ج(
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هشرر  إىل اإلصرردار األصررلي لشررااتة اعتمررات  A/132/B(M)F-96 (Rev.0) يو الصراترة مرر  النمسررا؛
باإلصرردارات  يتعلررق فيمررااختيررار  والبيررام الرروارت بررخت قوسررخت  هصررميم الطرررت الصرراترة مرر  النمسررا

جيرروز  وال ".Rev.0" جيرروز اسرتخدام عبررارات يخررى مثرل "إصرردار يصرلي" برردال  مر  امرا األصرلية،
 ع  البلد الذ  هستخرج من  شااتة االعتمات األصلية؛ إال يم هصدر يرقام هنقيح الشااتات

بررخت قوسررخت يف هنايررة  (الوطنيررة االشرررتاطاتقررد هقتضرري   مررا علررى  ررو)جيرروز إضررافة رمرروز إضررافية  )ت(
 ؛A/132/B(M)F-96(SP503) ،ومناا على سبيل املثال ؛عالمة حتديد النوع

 فياررا هنقرريح لشررااتة التصررميم. ىيف اررل مرررة جيررر  عبرروةلرريس ضررروريا  هعررديل عالمررة حتديررد  رروع ال )ه(
يف احلراالت الري ينطرو  فيارا هنقريح شرااتة  إال يشررتط إعراتة وضرع عالمرات مر  هرذا القبيرل وال

 .ةالثا ي ةطر هصميم الطرت على هغي  يف رموز النوع احلرفية الي يوسم لا هصميم الطرت عق  الش
مررروات مشرررعة  يو خررراص شررركلهشرررتمل ارررل شرررااتة هصررردرها سرررلطة خمتصرررة العتمرررات مررروات مشرررعة ذات  6-4-23-13

 منخفضة التشت  على املعلومات التالية:
  وع الشااتة؛ )ي(

 املختصة؛ عالمة حتديد  وع السلطة )ب(
 ؛تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري  ا  )ج(
يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(

 اخلرررراص الشرررركلبالنقررررل املررررأموم للمرررروات املشررررعة الرررري هعتمررررد مبوبباررررا املرررروات املشررررعة ذات  تعلقررررةامل
 نخفضة التشت ؛املوات املشعة امل يو

 املوات املشعة املنخفضة التشت ؛ يو اخلاص الشكلحتديد  وع املوات املشعة ذات  )ه(
 املوات املشعة املنخفضة التشت ؛ يو اخلاص الشكلوصف املوات املشعة ذات  )و(
املرروات املشررعة املنخفضررة التشررت ، وقررد  يو اخلرراص الشرركلمواصررفات هصررميم املرروات املشررعة ذات  )ز(

 إحاالت إىل رسومات؛هشمل 
يشررررمل  جيررروز يمف للمحتويرررات املشرررعة يشرررمل األ شرررطة اإلشررررعاعية الررري هنطرررو  عليارررا، و وصررر )ح(

 والكيميائي؛ فيزيائيالشكل ال
 ؛1-3-5-1 وفقا  الشرتاطاتاملنطبق   ظام اإلتارةف وص )ط(
اماذهرررا قبرررل  اإلبرررراءات احملررردتة املطلررروبعررر   الطلررر  الررري يوفرهرررا مقررردم إحالرررة إىل املعلومرررات ) (

 الشح ؛
 ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ ما ، إذاالطل  إشارة إىل هوية مقدم ) (
 هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت . )ل(
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 " )ا شرطارية(FISSILEالعتمرات مروات مسرتثناة مر  التصرنيف "هشتمل ال شااتة هصردرها سرلطة خمتصرة  6-4-23-14
 على املعلومات التالية:

  وع الشااتة؛ )ي(
 عالمة حتديد  وع السلطة املختصة؛ )ب(
 ؛ا تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري   )ج(
الذريررة  للطاقررةيف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(

 ؛ناءاالستثعتمد مبوبباا ياملتعلقة بالنقل املأموم للموات املشعة الي 
 ؛وصف املاتة املستثناة )ه(
 ؛مواصفات التحديد للماتة املستثناة )و(
 ؛1-3-5-1وصف  طام اإلتارة املنطبق وفقا  الشرتاطات  )ز(
قبررررل  اماذهررراالررري يوفرهررررا مقررردم الطلرررر  عررر  اإلبررررراءات احملررردتة املطلرررروب  إحالرررة إىل املعلومررررات )ح(

 الشح ؛
 ؛ريت السلطة املختصة ضرورة لذلك ما إشارة إىل هوية مقدم الطل ، إذا )ط(
 ؛هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت  ) (
  .6-3-2-7-2املستندات الي هثب  االمتثال الشرتاطات إشارة إىل  ) (

 هشتمل ال شااتة اعتمات هصدرها سلطة خمتصة لرتهي  خاص على املعلومات التالية: 6-4-23-15
  وع الشااتة؛ )ي(

 حتديد  وع السلطة املختصة؛ عالمة )ب(
 ؛ا تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري   )ج(
 النقل؛ (طرائق) طريقة )ت(
 لتسي ؛ل، وي  هعليمات الزمة شح حاوية الو ، و وع وسيلة النقل، وسائط النقلي  قيوت على  )ه(
الدوليررة للطاقررة الذريررة  يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )و(

 بالنقل املأموم للموات املشعة الي يعتمد مبوبباا الرتهي  اخلاص؛ تعلقةامل
هضررع  حكومررة ي  بلررد  اشرررتاطهعفرري املرسررل مرر  االمتثررال أل   ال "هررذا الشررااتة اإلقرررار التررايل: )ز(

 ؛إلي " يو سينقل الطرت عدا
 بيا ات يو هصديق سلطات خمتصة يخرى، يو إحاالت إىل شااتات مص حمتويات مشعة بديلة، )ح(

 معلومات هقنية إضافية، حسبما هراا السلطة املختصة ضروريا ؛ يو
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هشرر  إىل اإلصرردار األصررلي لشررااتة اعتمررات  A/132/B(M)F-96 (Rev.0) يو الصراترة مرر  النمسررا؛
باإلصرردارات  يتعلررق فيمررااختيررار  والبيررام الرروارت بررخت قوسررخت  هصررميم الطرررت الصرراترة مرر  النمسررا

جيرروز  وال ".Rev.0" جيرروز اسرتخدام عبررارات يخررى مثرل "إصرردار يصرلي" برردال  مر  امرا األصرلية،
 ع  البلد الذ  هستخرج من  شااتة االعتمات األصلية؛ إال يم هصدر يرقام هنقيح الشااتات

بررخت قوسررخت يف هنايررة  (الوطنيررة االشرررتاطاتقررد هقتضرري   مررا علررى  ررو)جيرروز إضررافة رمرروز إضررافية  )ت(
 ؛A/132/B(M)F-96(SP503) ،ومناا على سبيل املثال ؛عالمة حتديد النوع

 فياررا هنقرريح لشررااتة التصررميم. ىيف اررل مرررة جيررر  عبرروةلرريس ضررروريا  هعررديل عالمررة حتديررد  رروع ال )ه(
يف احلراالت الري ينطرو  فيارا هنقريح شرااتة  إال يشررتط إعراتة وضرع عالمرات مر  هرذا القبيرل وال

 .ةالثا ي ةطر هصميم الطرت على هغي  يف رموز النوع احلرفية الي يوسم لا هصميم الطرت عق  الش
مررروات مشرررعة  يو خررراص شررركلهشرررتمل ارررل شرررااتة هصررردرها سرررلطة خمتصرررة العتمرررات مررروات مشرررعة ذات  6-4-23-13

 منخفضة التشت  على املعلومات التالية:
  وع الشااتة؛ )ي(

 املختصة؛ عالمة حتديد  وع السلطة )ب(
 ؛تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري  ا  )ج(
يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(

 اخلرررراص الشرررركلبالنقررررل املررررأموم للمرررروات املشررررعة الرررري هعتمررررد مبوبباررررا املرررروات املشررررعة ذات  تعلقررررةامل
 نخفضة التشت ؛املوات املشعة امل يو

 املوات املشعة املنخفضة التشت ؛ يو اخلاص الشكلحتديد  وع املوات املشعة ذات  )ه(
 املوات املشعة املنخفضة التشت ؛ يو اخلاص الشكلوصف املوات املشعة ذات  )و(
املرروات املشررعة املنخفضررة التشررت ، وقررد  يو اخلرراص الشرركلمواصررفات هصررميم املرروات املشررعة ذات  )ز(

 إحاالت إىل رسومات؛هشمل 
يشررررمل  جيررروز يمف للمحتويرررات املشرررعة يشرررمل األ شرررطة اإلشررررعاعية الررري هنطرررو  عليارررا، و وصررر )ح(

 والكيميائي؛ فيزيائيالشكل ال
 ؛1-3-5-1 وفقا  الشرتاطاتاملنطبق   ظام اإلتارةف وص )ط(
اماذهرررا قبرررل  اإلبرررراءات احملررردتة املطلررروبعررر   الطلررر  الررري يوفرهرررا مقررردم إحالرررة إىل املعلومرررات ) (

 الشح ؛
 ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ ما ، إذاالطل  إشارة إىل هوية مقدم ) (
 هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت . )ل(
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 " )ا شرطارية(FISSILEالعتمرات مروات مسرتثناة مر  التصرنيف "هشتمل ال شااتة هصردرها سرلطة خمتصرة  6-4-23-14
 على املعلومات التالية:

  وع الشااتة؛ )ي(
 عالمة حتديد  وع السلطة املختصة؛ )ب(
 ؛ا تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري   )ج(
الذريررة  للطاقررةيف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(

 ؛ناءاالستثعتمد مبوبباا ياملتعلقة بالنقل املأموم للموات املشعة الي 
 ؛وصف املاتة املستثناة )ه(
 ؛مواصفات التحديد للماتة املستثناة )و(
 ؛1-3-5-1وصف  طام اإلتارة املنطبق وفقا  الشرتاطات  )ز(
قبررررل  اماذهررراالررري يوفرهررررا مقررردم الطلرررر  عررر  اإلبررررراءات احملررردتة املطلرررروب  إحالرررة إىل املعلومررررات )ح(

 الشح ؛
 ؛ريت السلطة املختصة ضرورة لذلك ما إشارة إىل هوية مقدم الطل ، إذا )ط(
 ؛هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت  ) (
  .6-3-2-7-2املستندات الي هثب  االمتثال الشرتاطات إشارة إىل  ) (

 هشتمل ال شااتة اعتمات هصدرها سلطة خمتصة لرتهي  خاص على املعلومات التالية: 6-4-23-15
  وع الشااتة؛ )ي(

 حتديد  وع السلطة املختصة؛ عالمة )ب(
 ؛ا تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري   )ج(
 النقل؛ (طرائق) طريقة )ت(
 لتسي ؛ل، وي  هعليمات الزمة شح حاوية الو ، و وع وسيلة النقل، وسائط النقلي  قيوت على  )ه(
الدوليررة للطاقررة الذريررة  يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )و(

 بالنقل املأموم للموات املشعة الي يعتمد مبوبباا الرتهي  اخلاص؛ تعلقةامل
هضررع  حكومررة ي  بلررد  اشرررتاطهعفرري املرسررل مرر  االمتثررال أل   ال "هررذا الشررااتة اإلقرررار التررايل: )ز(

 ؛إلي " يو سينقل الطرت عدا
 بيا ات يو هصديق سلطات خمتصة يخرى، يو إحاالت إىل شااتات مص حمتويات مشعة بديلة، )ح(

 معلومات هقنية إضافية، حسبما هراا السلطة املختصة ضروريا ؛ يو
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املختصرة  ريت السلطة التصميم. وإذا ماخصائص  بوصف باإلشارة إىل الرسومات يو للعبوةوصف  )ط(
سرم،  30 ×سرم  21يتجراوز حجمر   ميك  استنساخ ، ال هوضيحيرسم ييضا   وفريضرورة ذلك، 

 ا، واتلتارررايشرررمل املررروات املسرررتخدمة يف صرررنعا للعبررروةهرايررر  الطررررت، مصرررحوبا  بوصرررف مررروبز  برررختي
 ؛ااخلاربية العامة، وهيئتا ااإلمجالية، ويبعاته

 يف ذلررك ي  قيرروت علررى احملتويررات املشررعة قررد مبررا لررا، املرررخصاملشررعة  تويرراتاحمل وصررف خصررائص ) (
والكيميررائي، واأل شررطة اإلشررعاعية  فيزيررائيالشرركلخت ال . ويشررمل ذلرركالعبرروةعررة يهتضررح مرر  طب ال

مقرردرة  تلررةوالك، (، إذا اررام ذلررك مناسرربا  املختلفررةمبررا يف ذلررك ي شررطة النظررائر )الري هنطررو  علياررا 
إذا اا رر   ومررا (،اررل  ويرردة ا شررطارية إذا اررام مناسرربا   يو يف حالررة املرروات اال شررطارية)بالغرامررات 

مررروات ا شرررطارية مسرررتثناة  يو ت مشرررعة منخفضرررة التشرررت مررروا يو خررراص شررركلمررروات مشرررعة ذات 
 ؛حسبما ينطبق)و(، 5-3-2-7-2مبوب  

 ية؛ا شطار موات على الي حتتو   طروتاليف حالة  باإلضافة إىل ذلك ) (
 لا؛ خصللمحتويات املشعة املر  هفصيليوصف  '1'
 احلربية؛ احلالة قيمة تليل يمامو  '2'
 هوضح يمام حربية املكو ات؛إحالة إىل الوثائق الي و  '3'
احلربيرة عردم وبروت مراء يف احلالرة خاصة يستند إليارا لكري يفررت  يف هقردير  معاملي  و  '4'

 ملساحات الفارغة؛ابع  
لتغيررررر  املضرررررراعفة النيوهرو يررررررة  ((ب)5-11-4-6اسررررررتناتا  إىل )هفرررررراوت( )ي  إباحرررررة و  '5'

 الفعلية؛احلربية  تيجة خلدة التشعيع احلالة هفرت  يف هقدير 
 تربة احلرارة احمليطة الذ  اعتمد الرتهي  اخلاص م  يبل ؛ ومدى '6'

بررررأ  ضرررروابط هشررررغيلية هكميليررررة مطلوبررررة إلعرررردات الشررررحنة، وحتميلاررررا، و قلاررررا،  هفصرررريليةقائمررررة  )ل(
يف ذلررك ي  يحكرررام اسررتثنائية للتنضرريد بغرررر  هبديررد احلررررارة علررى  رررو  مبرررا وهفريغاررا، ومناولتاررا،

 مأموم؛
 ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ ما باب الرتهي  اخلاص، إذايس )م(
 وصف التداب  التعويضية املزمع هطبيقاا  تيجة خضوع الشح  لرتهي  خاص؛ )م(
اإلبرررراءات احملررردتة عررر   يو العبررروةاسرررتخدام الطلررر  عرر  إحالررة إىل املعلومرررات الررري يوفرهرررا مقررردم  )س(

 املزمع اماذها قبل الشح ؛
هتفق مرع هلرك  ال بالظروف احمليطة املفرتضة ألغرا  التصميم إذا اا   هذا الظروف بيام يتعلق )ع(

 ، حس  االقتضاء؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6املوصوفة يف 
 ي  هرهيبات طارئة هراها السلطة املختصة ضرورية؛ )ف(
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 ؛1-3-5-1 الشرتاطات وفقا  املنطبق  لنظام اإلتارةهوصيف  )ص(
 ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ ما املتقدم وإىل هوية الناقل، إذاإشارة إىل هوية  )ق(
 هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت . )ر(

 على املعلومات التالية: ما امية  شح  موافقة  علىهشتمل ال شااتة هصدرها سلطة خمتصة  6-4-23-16
  وع الشااتة؛ )ي(

 حتديد  وع السلطة املختصة؛ (عالمات)عالمة  )ب(
 هاري  اإلصدار وهاري  ا قضاء األبل احملدت؛ )ج(
يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(

 الشح ؛ هستند إلياا املوافقة علىالي  ،اخلاصة بالنقل املأموم للموات املشعة
 ، وي  هعليمات الزمة للتسي ؛الشح على طرق النقل، و وع وسيلة النقل، وحاوية ي  قيوت  )ه(
هضررع  حكومررة ي  بلررد  اشرررتاطهعفرري املرسررل مرر  االمتثررال أل   ال "هررذا الشررااتة اإلقرررار التررايل: )و(

 إلي "؛ يو ستنقل العبوة عدا
حتميلارا، و قلارا، وهفريغارا، بأ  ضروابط هشرغيلية هكميليرة هلرزم إلعردات الشرحنة، و  هفصيليةقائمة  )ز(

 بغررررر  هبديررررد احلرررررارة علررررى  ررررو مررررأموم للتنضرررريداسررررتثنائية  يحكرررراميف ذلررررك ي   مبررررا ومناولتاررررا،
 صيا ة يمام احلربية؛ يو

 اإلبراءات احملدتة املزمع اماذها قبل الشح ؛ ع  مقدم الطل املعلومات الي يوفرها  إحالة إىل )ح(
 عتمات التصميم املنطبقة؛ا (شااتات) ةشااتإحالة إىل  )ط(
 يف ذلرررك ي  قيرررروت علررررى احملتويررررات املشررررعة قررررد مبررررا احملتويررررات املشررررعة الفعليررررة، وصرررف خصررررائص ) (

والكيميررررائي، وجممررررل األ شررررطة  فيزيررررائي. ويشررررمل ذلررررك الشرررركلخت الالعبرررروةهتضررررح مرررر  طبيعررررة  ال
. (ذلرررك مناسررربا   ، إذا اررراماملختلطرررةمبرررا يف ذلرررك ي شرررطة النظرررائر )اإلشرررعاعية الررري هنطرررو  عليارررا 

إذا ارررام ذلرررك  ارررل  ويررردة ا شرررطارية، يو يف حالرررة املررروات اال شرررطارية)مقررردرة بالغرامرررات  تلرررةوالك
مروات  يو مروات مشرعة منخفضرة التشرت  يو خراص شكلإذا اا   موات مشعة ذات  وما (،مناسبا  

 ؛حس  االقتضاء، )و(5-3-2-7-2ا شطارية مستثناة مبوب  
 ؛يف حالة الطوارئ طة املختصة ضروريةي  هرهيبات هراها السل ) (
 ؛1-3-5-1 الشرتاطات وفقا  ضمام اجلوتة املنطبق  وصف خصائص بر امج )ل(
 ذلك؛لريت السلطة املختصة ضرورة  ما إشارة إىل هوية املتقدم، إذا )م(
 هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت . )م(

 خمتصة العتمات هصميم طرت على املعلومات التالية:هشتمل ال شااتة هصدرها سلطة  6-4-23-17
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املختصرة  ريت السلطة التصميم. وإذا ماخصائص  بوصف باإلشارة إىل الرسومات يو للعبوةوصف  )ط(
سرم،  30 ×سرم  21يتجراوز حجمر   ميك  استنساخ ، ال هوضيحيرسم ييضا   وفريضرورة ذلك، 

 ا، واتلتارررايشرررمل املررروات املسرررتخدمة يف صرررنعا للعبررروةهرايررر  الطررررت، مصرررحوبا  بوصرررف مررروبز  برررختي
 ؛ااخلاربية العامة، وهيئتا ااإلمجالية، ويبعاته

 يف ذلررك ي  قيرروت علررى احملتويررات املشررعة قررد مبررا لررا، املرررخصاملشررعة  تويرراتاحمل وصررف خصررائص ) (
والكيميررائي، واأل شررطة اإلشررعاعية  فيزيررائيالشرركلخت ال . ويشررمل ذلرركالعبرروةعررة يهتضررح مرر  طب ال

مقرردرة  تلررةوالك، (، إذا اررام ذلررك مناسرربا  املختلفررةمبررا يف ذلررك ي شررطة النظررائر )الري هنطررو  علياررا 
إذا اا رر   ومررا (،اررل  ويرردة ا شررطارية إذا اررام مناسرربا   يو يف حالررة املرروات اال شررطارية)بالغرامررات 

مررروات ا شرررطارية مسرررتثناة  يو ت مشرررعة منخفضرررة التشرررت مررروا يو خررراص شررركلمررروات مشرررعة ذات 
 ؛حسبما ينطبق)و(، 5-3-2-7-2مبوب  

 ية؛ا شطار موات على الي حتتو   طروتاليف حالة  باإلضافة إىل ذلك ) (
 لا؛ خصللمحتويات املشعة املر  هفصيليوصف  '1'
 احلربية؛ احلالة قيمة تليل يمامو  '2'
 هوضح يمام حربية املكو ات؛إحالة إىل الوثائق الي و  '3'
احلربيرة عردم وبروت مراء يف احلالرة خاصة يستند إليارا لكري يفررت  يف هقردير  معاملي  و  '4'

 ملساحات الفارغة؛ابع  
لتغيررررر  املضرررررراعفة النيوهرو يررررررة  ((ب)5-11-4-6اسررررررتناتا  إىل )هفرررررراوت( )ي  إباحرررررة و  '5'

 الفعلية؛احلربية  تيجة خلدة التشعيع احلالة هفرت  يف هقدير 
 تربة احلرارة احمليطة الذ  اعتمد الرتهي  اخلاص م  يبل ؛ ومدى '6'

بررررأ  ضرررروابط هشررررغيلية هكميليررررة مطلوبررررة إلعرررردات الشررررحنة، وحتميلاررررا، و قلاررررا،  هفصرررريليةقائمررررة  )ل(
يف ذلررك ي  يحكرررام اسررتثنائية للتنضرريد بغرررر  هبديررد احلررررارة علررى  رررو  مبرررا وهفريغاررا، ومناولتاررا،

 مأموم؛
 ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ ما باب الرتهي  اخلاص، إذايس )م(
 وصف التداب  التعويضية املزمع هطبيقاا  تيجة خضوع الشح  لرتهي  خاص؛ )م(
اإلبرررراءات احملررردتة عررر   يو العبررروةاسرررتخدام الطلررر  عرر  إحالررة إىل املعلومرررات الررري يوفرهرررا مقررردم  )س(

 املزمع اماذها قبل الشح ؛
هتفق مرع هلرك  ال بالظروف احمليطة املفرتضة ألغرا  التصميم إذا اا   هذا الظروف بيام يتعلق )ع(

 ، حس  االقتضاء؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6املوصوفة يف 
 ي  هرهيبات طارئة هراها السلطة املختصة ضرورية؛ )ف(
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 ؛1-3-5-1 الشرتاطات وفقا  املنطبق  لنظام اإلتارةهوصيف  )ص(
 ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ ما املتقدم وإىل هوية الناقل، إذاإشارة إىل هوية  )ق(
 هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت . )ر(

 على املعلومات التالية: ما امية  شح  موافقة  علىهشتمل ال شااتة هصدرها سلطة خمتصة  6-4-23-16
  وع الشااتة؛ )ي(

 حتديد  وع السلطة املختصة؛ (عالمات)عالمة  )ب(
 هاري  اإلصدار وهاري  ا قضاء األبل احملدت؛ )ج(
يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(

 الشح ؛ هستند إلياا املوافقة علىالي  ،اخلاصة بالنقل املأموم للموات املشعة
 ، وي  هعليمات الزمة للتسي ؛الشح على طرق النقل، و وع وسيلة النقل، وحاوية ي  قيوت  )ه(
هضررع  حكومررة ي  بلررد  اشرررتاطهعفرري املرسررل مرر  االمتثررال أل   ال "هررذا الشررااتة اإلقرررار التررايل: )و(

 إلي "؛ يو ستنقل العبوة عدا
حتميلارا، و قلارا، وهفريغارا، بأ  ضروابط هشرغيلية هكميليرة هلرزم إلعردات الشرحنة، و  هفصيليةقائمة  )ز(

 بغررررر  هبديررررد احلرررررارة علررررى  ررررو مررررأموم للتنضرررريداسررررتثنائية  يحكرررراميف ذلررررك ي   مبررررا ومناولتاررررا،
 صيا ة يمام احلربية؛ يو

 اإلبراءات احملدتة املزمع اماذها قبل الشح ؛ ع  مقدم الطل املعلومات الي يوفرها  إحالة إىل )ح(
 عتمات التصميم املنطبقة؛ا (شااتات) ةشااتإحالة إىل  )ط(
 يف ذلرررك ي  قيرررروت علررررى احملتويررررات املشررررعة قررررد مبررررا احملتويررررات املشررررعة الفعليررررة، وصرررف خصررررائص ) (

والكيميررررائي، وجممررررل األ شررررطة  فيزيررررائي. ويشررررمل ذلررررك الشرررركلخت الالعبرررروةهتضررررح مرررر  طبيعررررة  ال
. (ذلرررك مناسررربا   ، إذا اررراماملختلطرررةمبرررا يف ذلرررك ي شرررطة النظرررائر )اإلشرررعاعية الررري هنطرررو  عليارررا 

إذا ارررام ذلرررك  ارررل  ويررردة ا شرررطارية، يو يف حالرررة املررروات اال شرررطارية)مقررردرة بالغرامرررات  تلرررةوالك
مروات  يو مروات مشرعة منخفضرة التشرت  يو خراص شكلإذا اا   موات مشعة ذات  وما (،مناسبا  

 ؛حس  االقتضاء، )و(5-3-2-7-2ا شطارية مستثناة مبوب  
 ؛يف حالة الطوارئ طة املختصة ضروريةي  هرهيبات هراها السل ) (
 ؛1-3-5-1 الشرتاطات وفقا  ضمام اجلوتة املنطبق  وصف خصائص بر امج )ل(
 ذلك؛لريت السلطة املختصة ضرورة  ما إشارة إىل هوية املتقدم، إذا )م(
 هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت . )م(

 خمتصة العتمات هصميم طرت على املعلومات التالية:هشتمل ال شااتة هصدرها سلطة  6-4-23-17
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  وع الشااتة؛ )ي(
 عالمة حتديد  وع السلطة املختصة؛ )ب(
 ؛ا تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري   )ج(
 ؛إم وبدتي  قيوت على وسائط النقل،  )ت(
الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  الئحررةيف ذلررك طبعررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ه(

 بالنقل املأموم للموات املشعة الي يعتمد التصميم مبوبباا؛ تعلقةامل
هضررع  حكومررة ي  بلررد  اشرررتاطهعفرري املرسررل مرر  االمتثررال أل   ال "هررذا الشررااتة اإلقرررار التررايل: )و(

 إلي "؛ يو ستنقل العبوة عدا
 بيا ات يو هصديق سلطات خمتصة يخرى، يو لة،إحاالت إىل شااتات مص حمتويات مشعة بدي )ز(

 هراا السلطة املختصة ضروريا ؛ ما معلومات هقنية إضافية، حس  يو
 ، إذا2-1-5-1-5بالشح  يف احلاالت الي يطل  فياا اعتمات الشرح  مبوبر   رخصإقرار ي )ح(

 ي ضرورة ذلك؛ئر  ما
 ؛العبوةحتديد  وع  )ط(
ريت  مرررررررررا التصرررررررررميم. وإذا وصرررررررررف خصرررررررررائص يو وماتباإلشرررررررررارة إىل الرسررررررررر العبررررررررروةوصرررررررررف  ) (

 21يتجاوز حجم   ال ميك  استنساخ ، رمسا  إيضاحيا  ييضا  قدم املختصة ضرورة ذلك، ي السلطة
يشرمل املروات املسرتخدمة يف  عبوةسم، يوضح هراي  الطرت، مصحوبا  بوصف موبز لل 30 ×سم 

 ؛اوهيئتااخلاربية العامة،  ا، ويبعاتهاإلمجالية ا، واتلتااصنعا
 باإلشارة إىل الرسومات؛ وصف خصائص التصميم ) (
هتضرح  ال يف ذلك ي  قيوت على احملتويات املشعة قد مبا ،رخصاحملتوى املشع امل وصف خصائص )ل(

والكيميرائي، واأل شرطة اإلشرعاعية الري هنطرو   فيزيائي. ويشمل ذلك الشكلخت الالعبوةم  طبيعة 
يف )مقدرة بالغرامرات  تلةوالك (،، إذا اام ذلك مناسبا  املختلفةمبا يف ذلك ي شطة النظائر )علياا 

إذا   اتلررةال  ويرردة ا شررطارية، يو الكتلررة اإلمجاليررة للنويرردات اال شررطارية حالررة املرروات اال شررطارية
مررروات مشرررعة منخفضرررة  يو خررراص شررركلإذا اا ررر  مررروات مشرررعة ذات  ومرررا (،ارررام ذلرررك مناسررربا  

 ؛حس  االقتضاء، )و(5-3-2-7-2موات ا شطارية مستثناة مبوب   وي التشت 
 االحتواء؛ ملنظومةوصف  )م(
هتطل  اعتماتا  متعردت األطرراف لتصرميم  موات ا شطاريةعلى الي حتتو  يف حالة هصاميم الطروت  )م(

 :4-22-4-6 رقمالطرت وفقا  لل
 ؛رخصةللمحتويات املشعة امل هفصيليوصف  '1'
 االحتواء؛ ظومةملنووصف  '2'
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 احلربية؛ احلالة قيمة معامل يمامو  '3'
 إحالة إىل الوثائق الي هوضح يمام حربية احملتويات؛و  '4'
احلربيرة عردم وبروت مراء يف احلالرة خاصة يستند إليارا لكري يفررت  يف هقردير  معاملي  و  '5'

 املساحات الفارغة؛ بع 
 ةالنيوهرو يرررررر املضرررررراعفةلتغيررررر   ((ب)5-11-4-6اسررررررتناتا  إىل ) )هفرررررراوت( ي  إباحرررررةو  '6'

 احلربية  تيجة خلدة التشعيع الفعلية؛احلالة  هفرت  يف هقدير
 تربة احلرارة احمليطة الي اعتمد هصميم الطرت م  يبلاا؛ ومدى '7'

-4-6و 5-7-4-6يف  احملردتة، يقدم بيام حتردت فير  القواعرد B(M)يف حالة الطروت م  النوع  )س(
يسررررتوفياا  ال ، والررري15-8-4-6إىل  9-8-4-6ومررر   6-8-4-6و 5-8-4-6و 8-4

 معلومات مسابة قد هفيد باات خمتصة يخرى؛ الطرت، وي 
اغ م  ساتس فلوريد اليورا يوم، يقدم بيرام حيردت   0.1يف حالة الطروت الي حتتو  على ياثر م   )ع(

خمتصرررة قرررد هفيرررد بارررات املنطبقرررة إم وبررردت، وييرررة معلومرررات مسرررابة  4-6-4-6اشررررتاطات 
 يخرى؛

بأ  ضروابط هشرغيلية هكميليرة هلرزم إلعردات الشرحنة، وحتميلارا، و قلارا، وهفريغارا، هفصيلية قائمة  )ف(
 بغر  هبديد احلرارة على  و مأموم؛ تنضيديف ذلك ي  يحكام استثنائية لل مبا ومناولتاا،

اإلبرراءات احملردتة املطلروب  يو العبروةاستخدام  ع  مقدم الطل إحالة إىل املعلومات الي يوفرها  )ص(
 اماذها قبل الشح ؛

 هتفرررق مرررع ال بيرررام يتعلرررق برررالظروف احمليطرررة املفرتضرررة ألغررررا  التصرررميم إذا اا ررر  هرررذا الظرررروف )ق(
 ؛ما ينطبقحسب، 15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6يف  هو حمدت ما

 ؛1-3-5-1الشرتاطات  وفقا  املنطبق  وصف خصائص  ظام اإلتارة )ر(
 ؛يف حالة الطوارئ يبات هراها السلطة املختصة ضروريةي  هره )ش(
 اإلشارة إىل هوية املتقدم، إذا ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ )ت(
 املوظف املسؤول ع  التصديق.وهوية هوقيع  )ث(

حردوت النشراط البديلرة لشرحنة مسرتثناة مر  األبارزة  هشتمل ارل شرااتة هصردرها سرلطة خمتصرة العتمرات 6-4-23-18
 على املعلومات التالية:)ت( 1-2-5-1-5سلع وفقا  الشرتاطات وال

  وع الشااتة؛ )ي(

 عالمة حتديد  وع السلطة املختصة؛ )ب(
 هاري  اإلصدار وهاري  ا تااء الصالحية؛ )ج(
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  وع الشااتة؛ )ي(
 عالمة حتديد  وع السلطة املختصة؛ )ب(
 ؛ا تااء الصالحيةهاري  اإلصدار وهاري   )ج(
 ؛إم وبدتي  قيوت على وسائط النقل،  )ت(
الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  الئحررةيف ذلررك طبعررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ه(

 بالنقل املأموم للموات املشعة الي يعتمد التصميم مبوبباا؛ تعلقةامل
هضررع  حكومررة ي  بلررد  اشرررتاطهعفرري املرسررل مرر  االمتثررال أل   ال "هررذا الشررااتة اإلقرررار التررايل: )و(

 إلي "؛ يو ستنقل العبوة عدا
 بيا ات يو هصديق سلطات خمتصة يخرى، يو لة،إحاالت إىل شااتات مص حمتويات مشعة بدي )ز(

 هراا السلطة املختصة ضروريا ؛ ما معلومات هقنية إضافية، حس  يو
 ، إذا2-1-5-1-5بالشح  يف احلاالت الي يطل  فياا اعتمات الشرح  مبوبر   رخصإقرار ي )ح(

 ي ضرورة ذلك؛ئر  ما
 ؛العبوةحتديد  وع  )ط(
ريت  مرررررررررا التصرررررررررميم. وإذا وصرررررررررف خصرررررررررائص يو وماتباإلشرررررررررارة إىل الرسررررررررر العبررررررررروةوصرررررررررف  ) (

 21يتجاوز حجم   ال ميك  استنساخ ، رمسا  إيضاحيا  ييضا  قدم املختصة ضرورة ذلك، ي السلطة
يشرمل املروات املسرتخدمة يف  عبوةسم، يوضح هراي  الطرت، مصحوبا  بوصف موبز لل 30 ×سم 

 ؛اوهيئتااخلاربية العامة،  ا، ويبعاتهاإلمجالية ا، واتلتااصنعا
 باإلشارة إىل الرسومات؛ وصف خصائص التصميم ) (
هتضرح  ال يف ذلك ي  قيوت على احملتويات املشعة قد مبا ،رخصاحملتوى املشع امل وصف خصائص )ل(

والكيميرائي، واأل شرطة اإلشرعاعية الري هنطرو   فيزيائي. ويشمل ذلك الشكلخت الالعبوةم  طبيعة 
يف )مقدرة بالغرامرات  تلةوالك (،، إذا اام ذلك مناسبا  املختلفةمبا يف ذلك ي شطة النظائر )علياا 

إذا   اتلررةال  ويرردة ا شررطارية، يو الكتلررة اإلمجاليررة للنويرردات اال شررطارية حالررة املرروات اال شررطارية
مررروات مشرررعة منخفضرررة  يو خررراص شررركلإذا اا ررر  مررروات مشرررعة ذات  ومرررا (،ارررام ذلرررك مناسررربا  

 ؛حس  االقتضاء، )و(5-3-2-7-2موات ا شطارية مستثناة مبوب   وي التشت 
 االحتواء؛ ملنظومةوصف  )م(
هتطل  اعتماتا  متعردت األطرراف لتصرميم  موات ا شطاريةعلى الي حتتو  يف حالة هصاميم الطروت  )م(

 :4-22-4-6 رقمالطرت وفقا  لل
 ؛رخصةللمحتويات املشعة امل هفصيليوصف  '1'
 االحتواء؛ ظومةملنووصف  '2'
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 احلربية؛ احلالة قيمة معامل يمامو  '3'
 إحالة إىل الوثائق الي هوضح يمام حربية احملتويات؛و  '4'
احلربيرة عردم وبروت مراء يف احلالرة خاصة يستند إليارا لكري يفررت  يف هقردير  معاملي  و  '5'

 املساحات الفارغة؛ بع 
 ةالنيوهرو يرررررر املضرررررراعفةلتغيررررر   ((ب)5-11-4-6اسررررررتناتا  إىل ) )هفرررررراوت( ي  إباحرررررةو  '6'

 احلربية  تيجة خلدة التشعيع الفعلية؛احلالة  هفرت  يف هقدير
 تربة احلرارة احمليطة الي اعتمد هصميم الطرت م  يبلاا؛ ومدى '7'

-4-6و 5-7-4-6يف  احملردتة، يقدم بيام حتردت فير  القواعرد B(M)يف حالة الطروت م  النوع  )س(
يسررررتوفياا  ال ، والررري15-8-4-6إىل  9-8-4-6ومررر   6-8-4-6و 5-8-4-6و 8-4

 معلومات مسابة قد هفيد باات خمتصة يخرى؛ الطرت، وي 
اغ م  ساتس فلوريد اليورا يوم، يقدم بيرام حيردت   0.1يف حالة الطروت الي حتتو  على ياثر م   )ع(

خمتصرررة قرررد هفيرررد بارررات املنطبقرررة إم وبررردت، وييرررة معلومرررات مسرررابة  4-6-4-6اشررررتاطات 
 يخرى؛

بأ  ضروابط هشرغيلية هكميليرة هلرزم إلعردات الشرحنة، وحتميلارا، و قلارا، وهفريغارا، هفصيلية قائمة  )ف(
 بغر  هبديد احلرارة على  و مأموم؛ تنضيديف ذلك ي  يحكام استثنائية لل مبا ومناولتاا،

اإلبرراءات احملردتة املطلروب  يو العبروةاستخدام  ع  مقدم الطل إحالة إىل املعلومات الي يوفرها  )ص(
 اماذها قبل الشح ؛

 هتفرررق مرررع ال بيرررام يتعلرررق برررالظروف احمليطرررة املفرتضرررة ألغررررا  التصرررميم إذا اا ررر  هرررذا الظرررروف )ق(
 ؛ما ينطبقحسب، 15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6يف  هو حمدت ما

 ؛1-3-5-1الشرتاطات  وفقا  املنطبق  وصف خصائص  ظام اإلتارة )ر(
 ؛يف حالة الطوارئ يبات هراها السلطة املختصة ضروريةي  هره )ش(
 اإلشارة إىل هوية املتقدم، إذا ريت السلطة املختصة ضرورة ذلك؛ )ت(
 املوظف املسؤول ع  التصديق.وهوية هوقيع  )ث(

حردوت النشراط البديلرة لشرحنة مسرتثناة مر  األبارزة  هشتمل ارل شرااتة هصردرها سرلطة خمتصرة العتمرات 6-4-23-18
 على املعلومات التالية:)ت( 1-2-5-1-5سلع وفقا  الشرتاطات وال

  وع الشااتة؛ )ي(

 عالمة حتديد  وع السلطة املختصة؛ )ب(
 هاري  اإلصدار وهاري  ا تااء الصالحية؛ )ج(

- 315 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



316 

يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(
 ؛االستثناءعتمد مبوبباا ياملتعلقة بالنقل املأموم للموات املشعة الي 

 السلعة؛ يو حتديد  وع اجلااز )ه(
 السلعة؛ يو مواصفات اجلااز )و(
 السلعة؛ يو مواصفات هصميم اجلااز )ز(
وت النشررراط البديلرررة املعتمررردة للشرررحنة )الشرررحنات( مواصرررفات النويررردة )النويررردات( املشرررعة، وحرررد )ح(

 املستثناة م  األبازة والسلع؛ 
 )ب(؛2-2-2-7-2املستندات الي هثب  االمتثال الشرتاطات إشارة إىل  )ط(
 ذلك؛ ريت السلطة املختصة ضرورة ما إىل هوية مقدم الطل ، إذا إشارة ) (
 . هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت ) (

 وفقررا  للتصررميم الرذ  اعتمدهرر  هلررك السررلطات عبرروة هصرنعالتسلسررلي لكررل  رقمالسررلطة املختصررة برال هُبلَّرغ 6-4-23-19
  .3-24-4-6و 2-24-4-6و 4-22-4-6و 3-22-4-6و 2-22-4-6مبوب  

ة جيررروز يم يرررتم االعتمررررات املتعررردت األطررررراف عررر  طريررررق هصرررديق الشررررااتة األصرررلية الرررري هصررردرها السررررلط 6-4-23-20
هقروم السرلطة املختصرة يف  يو ،الشح . وقد يأخذ هذا التصديق شكل موافقة علرى الشرااتة األصرلية يو التصميماملختصة يف بلد 

 إىل ذلك، على  و منفصل. ما يو ملحق، يو مرفق، يو إلي  باصدار موافقة، يو البلد الذ  يتم الشح  عدا
 7ة رتبترتيبات انتقالية تتعلق بال 6-4-24

مهن  (1990بصهيغتها المعدلهة فهي ) 1985و 1985 تييشترط اعتماد السلطة المختصة لتصميمها بموجب طبع ال الطرود التي
 ."IAEA Safety Series No. 6"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس 

 IP-2و IP-1الطرروت املسرتثناة واأل رواع صرة لتصرميماا )يشرتط اعتمات السلطة املخت ال هستويف الطروت الي 6-4-24-1
طبعري  املبينرة يفباالشررتاطات الري هفري اشررتاطات هرذا الالئحرة ااملرة، باسرتثناء يم الطرروت  ((A)م  الطروت وطروت النروع  IP-3و

بالنقررل املررأموم للمرروات املشررعة الئحررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة املتعلقررة مرر   (1990بصرريغتاا املعدلررة يف ) 1985 يو 1985
 )سلسلة األمام الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة الذرية، العدت الساتس(:

، 2003اررا وم األول/تيسررمد   31جيرروز مواصررلة  قلاررا شررريطة يم هكرروم قررد يُعرردت للنقررل قبررل  )ي(
 ؛، حسبما ينطبق4-24-4-6رهنا  باالشرتاطات املبينة يف 

 اماا شريطة يم:جيوز مواصلة استخد )ب(
 ؛ال هكوم مصممة الحتواء ساتس فلوريد اليورا يوم '1'

 ؛م  هذا الالئحة 1-3-5-1 رقمهستوا الشروط املنطبقة الوارتة يف ال '2'
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مررر  هرررذا  7-2هطبرررق حررردوت النشررراط اإلشرررعاعي وعناصرررر التصرررنيف الررروارتة يف الفصرررل  '3'
 ؛الالئحة

 م  هذا الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1األبزاء  هطبق اشرتاطات وضوابط النقل الوارتة يف '4'
  .2003 اا وم األول/تيسمد  31هعديلاا بعد  يو ال يتم هصنيع العبوة '5'

  31 برررى هصررنيعاا بعررد يو إذا اررام الغررر  مرر  ذلررك حتسررخت السررالمة، إال اررل عبرروة برررى هعررديلاا، 
 العبررروات اجملاررررزة للنقررررل يف هرررراري  يمررررا هامررررة. ، جيرررر  يم هسرررتويف اشرررررتاطات هررررذا الالئحررررة بصرررورة2003ارررا وم األول/تيسررررمد 

( مررر  سلسررلة األمرررام 1990)بصررريغتاا املعدلررة يف  1985و 1985 لطبعررة ، وفقرررا  2003ارررا وم األول/تيسررمد   31يتجرراوز  ال
ة بعررد (، فيجرروز مواصررلة  قلاررا. وجيرر  علررى العبرروات اجملاررز IAEA Safety Series No 6الصرراترة عرر  الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة )

 هذا التاري  استيفاء اشرتاطات هذا الالئحة بصورة هامة.

بصههههههيغتها المعدلههههههة ) 1985و 1985و (بصههههههيغتها المعدلههههههة) 1973و 1973 يطبعتهههههه بموجههههههبالطههههههرود المعتمههههههدة 
 ."IAEA Safety Series No. 6"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس من  (1990 في
يرتم  مرا مل اشررتاطات هرذا الالئحرة ااملرة يشرتط اعتمات السلطة املختصرة لتصرميماا الطروت اليهستويف  6-4-24-2

 استيفاء الشروط التالية:
العبوات مصنعة طبقا  لتصميم الطرت املعتمد م  السلطة املختصة مبوب  يحكام طبعي يم هكوم  )ي(

)بصررررررررررريغتاا املعدلرررررررررررة  1985 يو 1985طبعررررررررررري  يو ()بصررررررررررريغتاا املعدلرررررررررررة 1973 يو 1973
 ( م  سلسلة األمام الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة الذرية، العدت الساتس؛1990 يف

 ؛يم يستويف هصميم الطرت املوافقة املتعدتة األطراف )ب(
 ؛م  هذا الالئحة 1-3-5-1 رقميم هستوا الشروط املنطبقة الوارتة يف ال )ج(
 ؛م  هذا الالئحة 7-2ط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الوارتة يف الفصل يم هطبق حدوت النشا )ت(
 م  هذا الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1يم هطبق اشرتاطات وضوابط النقل الوارتة يف األبزاء  )ه(
يف حالرررة الطرررروت الررري حتترررو  علرررى مررروات ا شرررطارية  11-11-4-6الشررررط املبرررخت يف يم يسرررتوا  )و(

 ؛وهُنَقل بوا  
مر  سلسرلة ( )بصريغتاا املعدلرة 1973 يو 1973طبعري يف حالة الطروت الي هستويف اشررتاطات  )ز(

 :األمام الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة الذرية، العدت الساتس
عرردم جترراوز مسررتوى اإلشررعاع علررى بعررد  الررذ  يضررم بالترردريع الكررايف يم حتررتف  الطررروت  '1'

يف ظروف النقل املفضية إىل حواتث  ت/ساعةملي سيفر  10مرت واحد م  سطح الطرت 
مر  سلسرلة  املنقحة )بصريغتاا املعدلرة( 1973طبعة  يو املنقحة 1973احملدتة يف طبعة 

عنرردما حيتررو  الطرررت ، األمررام الصرراترة عرر  الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة، العرردت السرراتس
 الحتوائاا؛ على يقصى حد م  احملتويات املشعة الي صمم
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يف ذلررك طبعررة ي ظمررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  مبررا قائمررة برراللوائح الوطنيررة والدوليررة السررارية، )ت(
 ؛االستثناءعتمد مبوبباا ياملتعلقة بالنقل املأموم للموات املشعة الي 

 السلعة؛ يو حتديد  وع اجلااز )ه(
 السلعة؛ يو مواصفات اجلااز )و(
 السلعة؛ يو مواصفات هصميم اجلااز )ز(
وت النشررراط البديلرررة املعتمررردة للشرررحنة )الشرررحنات( مواصرررفات النويررردة )النويررردات( املشرررعة، وحرررد )ح(

 املستثناة م  األبازة والسلع؛ 
 )ب(؛2-2-2-7-2املستندات الي هثب  االمتثال الشرتاطات إشارة إىل  )ط(
 ذلك؛ ريت السلطة املختصة ضرورة ما إىل هوية مقدم الطل ، إذا إشارة ) (
 . هوقيع املوظف املسؤول ع  التصديق وهعيخت هويت ) (

 وفقررا  للتصررميم الرذ  اعتمدهرر  هلررك السررلطات عبرروة هصرنعالتسلسررلي لكررل  رقمالسررلطة املختصررة برال هُبلَّرغ 6-4-23-19
  .3-24-4-6و 2-24-4-6و 4-22-4-6و 3-22-4-6و 2-22-4-6مبوب  

ة جيررروز يم يرررتم االعتمررررات املتعررردت األطررررراف عررر  طريررررق هصرررديق الشررررااتة األصرررلية الرررري هصررردرها السررررلط 6-4-23-20
هقروم السرلطة املختصرة يف  يو ،الشح . وقد يأخذ هذا التصديق شكل موافقة علرى الشرااتة األصرلية يو التصميماملختصة يف بلد 

 إىل ذلك، على  و منفصل. ما يو ملحق، يو مرفق، يو إلي  باصدار موافقة، يو البلد الذ  يتم الشح  عدا
 7ة رتبترتيبات انتقالية تتعلق بال 6-4-24

مهن  (1990بصهيغتها المعدلهة فهي ) 1985و 1985 تييشترط اعتماد السلطة المختصة لتصميمها بموجب طبع ال الطرود التي
 ."IAEA Safety Series No. 6"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس 

 IP-2و IP-1الطرروت املسرتثناة واأل رواع صرة لتصرميماا )يشرتط اعتمات السلطة املخت ال هستويف الطروت الي 6-4-24-1
طبعري  املبينرة يفباالشررتاطات الري هفري اشررتاطات هرذا الالئحرة ااملرة، باسرتثناء يم الطرروت  ((A)م  الطروت وطروت النروع  IP-3و

بالنقررل املررأموم للمرروات املشررعة الئحررة الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة املتعلقررة مرر   (1990بصرريغتاا املعدلررة يف ) 1985 يو 1985
 )سلسلة األمام الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة الذرية، العدت الساتس(:

، 2003اررا وم األول/تيسررمد   31جيرروز مواصررلة  قلاررا شررريطة يم هكرروم قررد يُعرردت للنقررل قبررل  )ي(
 ؛، حسبما ينطبق4-24-4-6رهنا  باالشرتاطات املبينة يف 

 اماا شريطة يم:جيوز مواصلة استخد )ب(
 ؛ال هكوم مصممة الحتواء ساتس فلوريد اليورا يوم '1'

 ؛م  هذا الالئحة 1-3-5-1 رقمهستوا الشروط املنطبقة الوارتة يف ال '2'
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مررر  هرررذا  7-2هطبرررق حررردوت النشررراط اإلشرررعاعي وعناصرررر التصرررنيف الررروارتة يف الفصرررل  '3'
 ؛الالئحة

 م  هذا الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1األبزاء  هطبق اشرتاطات وضوابط النقل الوارتة يف '4'
  .2003 اا وم األول/تيسمد  31هعديلاا بعد  يو ال يتم هصنيع العبوة '5'

  31 برررى هصررنيعاا بعررد يو إذا اررام الغررر  مرر  ذلررك حتسررخت السررالمة، إال اررل عبرروة برررى هعررديلاا، 
 العبررروات اجملاررررزة للنقررررل يف هرررراري  يمررررا هامررررة. ، جيرررر  يم هسرررتويف اشرررررتاطات هررررذا الالئحررررة بصرررورة2003ارررا وم األول/تيسررررمد 

( مررر  سلسررلة األمرررام 1990)بصررريغتاا املعدلررة يف  1985و 1985 لطبعررة ، وفقرررا  2003ارررا وم األول/تيسررمد   31يتجرراوز  ال
ة بعررد (، فيجرروز مواصررلة  قلاررا. وجيرر  علررى العبرروات اجملاررز IAEA Safety Series No 6الصرراترة عرر  الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة )

 هذا التاري  استيفاء اشرتاطات هذا الالئحة بصورة هامة.

بصههههههيغتها المعدلههههههة ) 1985و 1985و (بصههههههيغتها المعدلههههههة) 1973و 1973 يطبعتهههههه بموجههههههبالطههههههرود المعتمههههههدة 
 ."IAEA Safety Series No. 6"سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس من  (1990 في
يرتم  مرا مل اشررتاطات هرذا الالئحرة ااملرة يشرتط اعتمات السلطة املختصرة لتصرميماا الطروت اليهستويف  6-4-24-2

 استيفاء الشروط التالية:
العبوات مصنعة طبقا  لتصميم الطرت املعتمد م  السلطة املختصة مبوب  يحكام طبعي يم هكوم  )ي(

)بصررررررررررريغتاا املعدلرررررررررررة  1985 يو 1985طبعررررررررررري  يو ()بصررررررررررريغتاا املعدلرررررررررررة 1973 يو 1973
 ( م  سلسلة األمام الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة الذرية، العدت الساتس؛1990 يف

 ؛يم يستويف هصميم الطرت املوافقة املتعدتة األطراف )ب(
 ؛م  هذا الالئحة 1-3-5-1 رقميم هستوا الشروط املنطبقة الوارتة يف ال )ج(
 ؛م  هذا الالئحة 7-2ط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الوارتة يف الفصل يم هطبق حدوت النشا )ت(
 م  هذا الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1يم هطبق اشرتاطات وضوابط النقل الوارتة يف األبزاء  )ه(
يف حالرررة الطرررروت الررري حتترررو  علرررى مررروات ا شرررطارية  11-11-4-6الشررررط املبرررخت يف يم يسرررتوا  )و(

 ؛وهُنَقل بوا  
مر  سلسرلة ( )بصريغتاا املعدلرة 1973 يو 1973طبعري يف حالة الطروت الي هستويف اشررتاطات  )ز(

 :األمام الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة الذرية، العدت الساتس
عرردم جترراوز مسررتوى اإلشررعاع علررى بعررد  الررذ  يضررم بالترردريع الكررايف يم حتررتف  الطررروت  '1'

يف ظروف النقل املفضية إىل حواتث  ت/ساعةملي سيفر  10مرت واحد م  سطح الطرت 
مر  سلسرلة  املنقحة )بصريغتاا املعدلرة( 1973طبعة  يو املنقحة 1973احملدتة يف طبعة 

عنرردما حيتررو  الطرررت ، األمررام الصرراترة عرر  الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة، العرردت السرراتس
 الحتوائاا؛ على يقصى حد م  احملتويات املشعة الي صمم
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 يكوم هنفيس الطروت مستمرا ؛ ال يم '2'
لكررل عبرروة ويوسررم برر   5-5-1-2-5 ررص عليرر  يف  ملررا مسلسررل طبقررا   رقررمخيصررص يم  '3' 

 اجلزء اخلاربي مناا.
 يحكررررامالرررذ  يسرررتويف طبقرررا  لتصرررميم الطرررررت املعتمرررد ال يسرررمح بالبررردء يف هصرررنيع العبررروات مرررر  بديرررد  6-4-24-3

سلسرررلة األمرررام مررر   (1990بصررريغتاا املعدلرررة يف ) 1985 يو 1985طبعررري  يو )بصررريغتاا املعدلرررة( 1973 يو 1973 طبعررري
 العدتالساتس. الذرية، الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة

ة عشهرة سادسهالالئحة النموذجية المرفقة بالطبعهة الالمستثناة من االشتراطات للمواد االنشطارية بموجب الطرود 
 2009)طبعة  المتعلقة بنقل البضائع الخطرة األمم المتحدة المنقحة لتوصياتة عشرة سابعالطبعة ال أو المنقحة

 ("IAEA Safety Standard Series No. TS-R-1"من سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
)ا شرطار (  "FISSILE"جيوز مواصلة  قل الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية مستثناة مر  التصرنيف  6-4-24-4

الطبعة  يو ة عشرة املنقحةساتسبالطبعة الم  الالئحة النموذبية املرفقة  ‘3‘ يو ‘1‘)ي( -3-2-7-2وفقا  لالشرتاطات املبينة يف 
 2009 مررر  طبعرررة ‘3‘ يو ‘1‘)ي(417)الفقررررة  ة  املتعلقرررة بنقرررل البضرررائع اخلطررر األمرررم املتحررردة ة عشررررة املنقحرررة لتوصرررياتسرررابعال
 ومعرررردة للنقررررل علررررى شرررركل مرررروات غرررر  ا شررررطارية (الواالررررة الدوليررررة للطاقررررة الذريررررة املتعلقررررة بالنقررررل املررررأموم للمرررروات املشررررعة ظمررررة أل
مر  هراهخت الطبعترخت علرى  5-3-2-7-2إذا طبق  حدوت اتلة الشحنات الروارتة يف اجلردول  إال ا شطارية بكميات مستثناة يو

  خدام احلصر . وع وسيلة النقل. وهنقل الشحنة مبوب  االست

 1985 أو 1985 )بصهيغتها المعدلهة( أو 1973 أو 1973المواد المشعة ذات الشكل الخاص المعتمدة بموجب طبعة 
 ( من سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس1990)بصيغتها المعدلة في 

لتصرررميم اعتمدهررر  السرررلطة  اخلررراص املصرررنوعة وفقرررا   لشررركلاجيررروز مواصرررلة اسرررتخدام املررروات املشرررعة ذات  6-4-24-5
بصرررررريغتاا املعدلررررررة ) 1985 يو 1985 يو (بصرررررريغتاا املعدلررررررة) 1973 يو 1973 ةطبعررررررمبوبرررررر  املختصررررررة مرررررر  طرررررررف واحررررررد 

إذا اا رر  مسررتوفية لد ررامج ضررمام سلسررلة األمررام الصرراترة عرر  الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة، العرردت السرراتس، مرر   (1990 يف
جيرررروز السررررماح ببرررردء صررررنع بديررررد لتلررررك املرررروات املشررررعة ذات  وال .1-3-2-1-1للشررررروط املنطبقررررة يف  اجلرررروتة اإللزامرررري وفقررررا  
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  5-6الفصل 
 اويات الوسيطة للسوائباشتراطات بناء واختبار الح

 اشتراطات عامة 6-5-1
 نطاق التطبيق 6-5-1-1
املعردة لنقرل بعر  البضرائع للسروائ   اويات الوسريطةالوارتة يف هذا الالئحة على احل االشرتاطاتهنطبق  6-5-1-1-1

بعيناررا مرر   طرائررققررد هقتضرري  بعرر   مررا هررنص علررى وال وسررائطالاخلطرررة، وهضررع هررذا األحكررام االشرررتاطات العامررة للنقررل املتعرردت 
 اشرتاطات خاصة.

هستويف بدقة االشرتاطات الوارتة هنا، ولكنارا  ال هشغيلاا، الي ومعدات، الوسيطةاويات باحل يتعلق فيما 6-5-1-1-2
هسررتويف اشرررتاطات بديلررة مقبولررة، جيرروز بصررفة اسررتثنائية يم هنظررر فياررا السررلطة املختصررة العتماتهررا. وعررالوة علررى ذلررك، ومراعرراة 

خدام الرتهيبات البديلة الي هروفر علرى األقرل يما را  مسراويا  للتطورات يف العلوم والتكنولوبيا، جيوز للسلطة املختصة يم هنظر يف است
 يعلى للصدمات والتحميل والن ام. يو املوات املنقولة ومقاومة مساوية خواصيف االستخدام م  حيغ التوافق مع 

لطة وجتايزهرررا واختبارهرررا ووضرررع العالمرررات عليارررا وهشرررغيلاا ملوافقرررة السررر الوسررريطةخيضرررع بنررراء احلاويرررات  6-5-1-1-3
 .الوسيطة املختصة يف البلد الذ  هعتمد في  احلاويات

ووصرررفا   الوابررر  اهباعارررا،الترررالوم معلومرررات عررر  اإلبرررراءات  هررراحلاويرررات الوسررريطة وموزعو ايقررردم صرررنةاع  6-5-1-1-4
  لوسرريطة،أل ررواع ويبعررات وسررائل اإلغررالق )مبررا يف ذلررك احلشررايا املطلوبررة( وي  عناصررر يخرررى الزمررة لضررمام يم هكرروم احلاويررات ا

 هي مقدمة للنقل، قاترة على ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة يف هذا الفصل. اما
 تعاريف 6-5-1-2

وسررائل يف ذلررك الفتحررات و  مبررا ( يعرري الوعرراء ذاهرر ،املر ررة اويررات الوسرريطةخبررالف احل اويررات الوسرريطة)يف مجيررع فئررات احل اجلسررم
 التشغيل؛معدات يشمل  ال ، ولكن إغالقاا

 اويررررة الوسرررريطةإطررررار مرارررر  جبسررررم احل يو عررررروة يو حلقررررة يو املر ررررة للسرررروائ ( هعرررري ي  محالررررة حاويررررات الوسرررريطة)لل املناولررررة يتاة
 ؛اوية الوسيطةل م  امتدات ملاتة بسم احلشكَّ م يو

لرة صرافية مسرموح ات  ويارداهليكليرة  امعرداهت يو اهشرغيلا ومعردات الوسريطة هعي اتلة بسرم احلاويرة اتلة إمجالية مسموح لا  ياد
 ؛لا

املرابررة، هفاررم علررى يهنررا هشررمل البرروليمرات  األوعيررة الداخليررة يف احلاويررات الوسرريطةخبصرروص ، عنرردما هسررتخدم املرروات البالسررتيكية
 األخرى مثل املطاط؛

د م  ل، يم هشية املعد ية( هعي مزوتة ئماية إضافية ضد الصدم، وم  يشكال احلماية، على سبيل املثا اويات الوسيطة)للح حممية
 يف شكل إطار ذ  غالف معدين شبكي؛ يو بدار مزتوج، يو بدار متعدت الطبقات
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 يكوم هنفيس الطروت مستمرا ؛ ال يم '2'
لكررل عبرروة ويوسررم برر   5-5-1-2-5 ررص عليرر  يف  ملررا مسلسررل طبقررا   رقررمخيصررص يم  '3' 

 اجلزء اخلاربي مناا.
 يحكررررامالرررذ  يسرررتويف طبقرررا  لتصرررميم الطرررررت املعتمرررد ال يسرررمح بالبررردء يف هصرررنيع العبررروات مرررر  بديرررد  6-4-24-3

سلسرررلة األمرررام مررر   (1990بصررريغتاا املعدلرررة يف ) 1985 يو 1985طبعررري  يو )بصررريغتاا املعدلرررة( 1973 يو 1973 طبعررري
 العدتالساتس. الذرية، الصاترة ع  الواالة الدولية للطاقة

ة عشهرة سادسهالالئحة النموذجية المرفقة بالطبعهة الالمستثناة من االشتراطات للمواد االنشطارية بموجب الطرود 
 2009)طبعة  المتعلقة بنقل البضائع الخطرة األمم المتحدة المنقحة لتوصياتة عشرة سابعالطبعة ال أو المنقحة

 ("IAEA Safety Standard Series No. TS-R-1"من سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
)ا شرطار (  "FISSILE"جيوز مواصلة  قل الطروت الي حتتو  على موات ا شطارية مستثناة مر  التصرنيف  6-4-24-4

الطبعة  يو ة عشرة املنقحةساتسبالطبعة الم  الالئحة النموذبية املرفقة  ‘3‘ يو ‘1‘)ي( -3-2-7-2وفقا  لالشرتاطات املبينة يف 
 2009 مررر  طبعرررة ‘3‘ يو ‘1‘)ي(417)الفقررررة  ة  املتعلقرررة بنقرررل البضرررائع اخلطررر األمرررم املتحررردة ة عشررررة املنقحرررة لتوصرررياتسرررابعال
 ومعرررردة للنقررررل علررررى شرررركل مرررروات غرررر  ا شررررطارية (الواالررررة الدوليررررة للطاقررررة الذريررررة املتعلقررررة بالنقررررل املررررأموم للمرررروات املشررررعة ظمررررة أل
مر  هراهخت الطبعترخت علرى  5-3-2-7-2إذا طبق  حدوت اتلة الشحنات الروارتة يف اجلردول  إال ا شطارية بكميات مستثناة يو

  خدام احلصر . وع وسيلة النقل. وهنقل الشحنة مبوب  االست

 1985 أو 1985 )بصهيغتها المعدلهة( أو 1973 أو 1973المواد المشعة ذات الشكل الخاص المعتمدة بموجب طبعة 
 ( من سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس1990)بصيغتها المعدلة في 

لتصرررميم اعتمدهررر  السرررلطة  اخلررراص املصرررنوعة وفقرررا   لشررركلاجيررروز مواصرررلة اسرررتخدام املررروات املشرررعة ذات  6-4-24-5
بصرررررريغتاا املعدلررررررة ) 1985 يو 1985 يو (بصرررررريغتاا املعدلررررررة) 1973 يو 1973 ةطبعررررررمبوبرررررر  املختصررررررة مرررررر  طرررررررف واحررررررد 

إذا اا رر  مسررتوفية لد ررامج ضررمام سلسررلة األمررام الصرراترة عرر  الواالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة، العرردت السرراتس، مرر   (1990 يف
جيرررروز السررررماح ببرررردء صررررنع بديررررد لتلررررك املرررروات املشررررعة ذات  وال .1-3-2-1-1للشررررروط املنطبقررررة يف  اجلرررروتة اإللزامرررري وفقررررا  
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  5-6الفصل 
 اويات الوسيطة للسوائباشتراطات بناء واختبار الح

 اشتراطات عامة 6-5-1
 نطاق التطبيق 6-5-1-1
املعردة لنقرل بعر  البضرائع للسروائ   اويات الوسريطةالوارتة يف هذا الالئحة على احل االشرتاطاتهنطبق  6-5-1-1-1

بعيناررا مرر   طرائررققررد هقتضرري  بعرر   مررا هررنص علررى وال وسررائطالاخلطرررة، وهضررع هررذا األحكررام االشرررتاطات العامررة للنقررل املتعرردت 
 اشرتاطات خاصة.

هستويف بدقة االشرتاطات الوارتة هنا، ولكنارا  ال هشغيلاا، الي ومعدات، الوسيطةاويات باحل يتعلق فيما 6-5-1-1-2
هسررتويف اشرررتاطات بديلررة مقبولررة، جيرروز بصررفة اسررتثنائية يم هنظررر فياررا السررلطة املختصررة العتماتهررا. وعررالوة علررى ذلررك، ومراعرراة 

خدام الرتهيبات البديلة الي هروفر علرى األقرل يما را  مسراويا  للتطورات يف العلوم والتكنولوبيا، جيوز للسلطة املختصة يم هنظر يف است
 يعلى للصدمات والتحميل والن ام. يو املوات املنقولة ومقاومة مساوية خواصيف االستخدام م  حيغ التوافق مع 

لطة وجتايزهرررا واختبارهرررا ووضرررع العالمرررات عليارررا وهشرررغيلاا ملوافقرررة السررر الوسررريطةخيضرررع بنررراء احلاويرررات  6-5-1-1-3
 .الوسيطة املختصة يف البلد الذ  هعتمد في  احلاويات

ووصرررفا   الوابررر  اهباعارررا،الترررالوم معلومرررات عررر  اإلبرررراءات  هررراحلاويرررات الوسررريطة وموزعو ايقررردم صرررنةاع  6-5-1-1-4
  لوسرريطة،أل ررواع ويبعررات وسررائل اإلغررالق )مبررا يف ذلررك احلشررايا املطلوبررة( وي  عناصررر يخرررى الزمررة لضررمام يم هكرروم احلاويررات ا

 هي مقدمة للنقل، قاترة على ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة يف هذا الفصل. اما
 تعاريف 6-5-1-2

وسررائل يف ذلررك الفتحررات و  مبررا ( يعرري الوعرراء ذاهرر ،املر ررة اويررات الوسرريطةخبررالف احل اويررات الوسرريطة)يف مجيررع فئررات احل اجلسررم
 التشغيل؛معدات يشمل  ال ، ولكن إغالقاا

 اويررررة الوسرررريطةإطررررار مرارررر  جبسررررم احل يو عررررروة يو حلقررررة يو املر ررررة للسرررروائ ( هعرررري ي  محالررررة حاويررررات الوسرررريطة)لل املناولررررة يتاة
 ؛اوية الوسيطةل م  امتدات ملاتة بسم احلشكَّ م يو

لرة صرافية مسرموح ات  ويارداهليكليرة  امعرداهت يو اهشرغيلا ومعردات الوسريطة هعي اتلة بسرم احلاويرة اتلة إمجالية مسموح لا  ياد
 ؛لا

املرابررة، هفاررم علررى يهنررا هشررمل البرروليمرات  األوعيررة الداخليررة يف احلاويررات الوسرريطةخبصرروص ، عنرردما هسررتخدم املرروات البالسررتيكية
 األخرى مثل املطاط؛

د م  ل، يم هشية املعد ية( هعي مزوتة ئماية إضافية ضد الصدم، وم  يشكال احلماية، على سبيل املثا اويات الوسيطة)للح حممية
 يف شكل إطار ذ  غالف معدين شبكي؛ يو بدار مزتوج، يو بدار متعدت الطبقات
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هصررريف الضررغط والسررالمة والتسررخخت  -احلاويررات الوسرريطة فئررة ئسرر   -، وهعرري هعرري وسررائل املررلء والتفريررغ التشررغيل معرردات
 ؛والعزل احلرار  ويتوات القياس

املر رة( هعري يبرزاء التقويرة، والرربط، واملناولرة، واحلمايرة،  احلاويات الوسريطةغ   ويات الوسيطة)يف مجيع فئات احلا املعدات اهليكلية
الرري يوبرررد لرررا وعرراء تاخلررري مررر  البالسرررتيك،  املرابرررة يف ذلرررك املنصرررة القاعديررة يف احلاويرررات الوسررريطة مبررا ،يبرررزاء اجلسرررم وهثبيرر 

 اخلش ؛ يو ليفيالاملصنوعة م  الكرهوم  الوسيطةواحلاويات 
 .فتائل مفرتة م  ماتة بالستيكية مناسبة يو املر ة( يعي ماتة مصنوعة م  يشرطة ودتة )يف احلاويات الوسيطة البالستيك املنسوج

 للسوائب اويات الوسيطةفئات الح 6-5-1-3
 املناسبة.هتكوم م  بسم معدين مع وسائل التشغيل واملعدات اهليكلية  ،املعد ية احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-1
 ييرة مراتة يخررى مر رة يو قمراش منسروج يو هتكروم مر  بسرم يترألف مر  غشراء ،املر ة احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-2
 مناولة مناسبة. ويتواتبطا ة إذا لزم ذلك، إىل با   يية وسائل هشغيل  يو خليط م  هذا املوات، وم  طالء تاخلي يو
، ميكر  امرداجلبالستيك ، هتكوم م  بسم م  البامدةات بالستيكية املصنوعة م  مو  احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-3

 يم يزوت مبعدات هيكلية إىل با   وسائل مناسبة للتشغيل.
يضرررم وعررراء  صرررل هترررألف مررر  معررردات هيكليرررة يف شررركل غرررالف خررراربي  ،املرابرررة احلاويرررات الوسررريطة 6-5-1-3-4

ئيررغ يشرركل الوعرراء  مبنيرة احلاويررات الوسرريطة وهكرومييرة معرردات هيكليررة يخرررى.  يو هشررغيلتاخليرا  مرر  البالسررتيك وييرة معرردات 
هفررر    يو هنقررل يو مررزم يو الررداخلي والغررالف اخلرراربي، عنررد جتميعامررا، وحرردة واحرردة متكاملررة هسررتخدم علررى هررذا النحررو، فتعبررأ

 واحدة. اوحدة
 بأغطيرة )قبعرات(ليفري البسرم مر  الكرهروم ، هتألف مر  ليفيالاملصنوعة م  الكرهوم  احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-5

بررردوهنا، وإذا اقتضرررى األمرررر ببطا رررة تاخليرررة )ولكررر  توم عبررروات تاخليرررة(، ومعررردات هشرررغيل ومعررردات  يو علويرررة وسرررفلية منفصرررلة
 هيكلية مناسبة.

م  مرع بطا رة تاخليرة )ولكر  تو ثريقابل لل يو بامد، هتكوم م  بسم خشيب اخلشبية احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-6
 عبوات تاخلية( ومزوت مبعدات هشغيل هيكلية مناسبة.

 للسوائب حاويات الوسيطةنظام الرموز الداللية لل 6-5-1-4
هررو  امررا  حررروف ابرر ة يو حرررف يليامرراهررو حمرردت يف )ي(،  مررا يتكرروةم الرمررز مرر  رقمررخت عررربيخت علررى  ررو 6-5-1-4-1

 .احلاوية الوسيطةعريب يش  إىل فئة  رقم، م  املقاطع مقطع، حخت يشرتط يف ذلكمث يلي  ؛حمدت يف )ب(
 ()ي 

 النوع )ي(
 المفرغة أو المملوءة ةصلبللمواد ال

 (بار 0.1)ايلوباسكال   10حت  ضغط يتجاوز  باجلاذبية  للسوائل
 31 21 11  صلبة
 - - 13 مر ة
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 املوات ()ب
A مجيع األ واع واملعاجلات السطحية فوالذ() 
B يلومنيوم 
C   طبيعيخش 
D خش  رقائقي  
F  خش  معات التكوي  
G ارهوم ليفي 
H موات بالستيكية 
L سيج  

M طبقاتورق، متعدت ال 
N ( يو فوالذال غ معدم .)األلومنيوم 

ف الالهينيرررة علرررى التررروايل يف اخلا رررة و املرابرررة، يكتررر  حرفرررام ابررر ام مررر  احلرررر  يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة 6-5-1-4-2
 .الوسيطة ويش  الثاين إىل الوعاء اخلاربي للحاوية اوية الوسيطةيش  األول إىل ماتة الوعاء الداخلي للحالثا ية م  الرمز. 

 :للسوائ  اويات الوسيطةمت هعيخت األ واع والرموز التالية للح 6-5-1-4-3
 الفقرة الرمز فئة الحاوية  اوية الوسيطةمادة صنع الح

 1-5-5-6   معدنية
A الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبيةللموات  فوالذ 

   للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط
 للسوائل

11A 
21A 
31A 

 

B للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية يلومنيوم 
 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط

 للسوائل

11B 
21B 
31B 

 

N باجلاذبيةللموات الصلبة، متأل وهفر   األلومنيوم يو الفوالذ غ  معدم 
 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط

 للسوائل

11N 
21N 
31N 

 

2-5-5-6   مرنة  
H بطا ة يو بالستيك منسوج بدوم طالء بالستيك 

 بالستيك منسوج مطلي
 بالستيك منسوج مبط 

 بالستيك منسوج مطلي ومبط 
 رقائق بالستيكية

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

 

L بطا ة يو بدوم طالء  سيج 
 مطلي
 مبط 

 مطلي ومبط 

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

 

M متعدت اجلدرام ورق 
 متعدت اجلدرام، مقاوم للماء

13M1 
13M2 

 

 هابع على الصفحة التالية
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هصررريف الضررغط والسررالمة والتسررخخت  -احلاويررات الوسرريطة فئررة ئسرر   -، وهعرري هعرري وسررائل املررلء والتفريررغ التشررغيل معرردات
 ؛والعزل احلرار  ويتوات القياس

املر رة( هعري يبرزاء التقويرة، والرربط، واملناولرة، واحلمايرة،  احلاويات الوسريطةغ   ويات الوسيطة)يف مجيع فئات احلا املعدات اهليكلية
الرري يوبرررد لرررا وعرراء تاخلررري مررر  البالسرررتيك،  املرابرررة يف ذلرررك املنصرررة القاعديررة يف احلاويرررات الوسررريطة مبررا ،يبرررزاء اجلسرررم وهثبيرر 

 اخلش ؛ يو ليفيالاملصنوعة م  الكرهوم  الوسيطةواحلاويات 
 .فتائل مفرتة م  ماتة بالستيكية مناسبة يو املر ة( يعي ماتة مصنوعة م  يشرطة ودتة )يف احلاويات الوسيطة البالستيك املنسوج

 للسوائب اويات الوسيطةفئات الح 6-5-1-3
 املناسبة.هتكوم م  بسم معدين مع وسائل التشغيل واملعدات اهليكلية  ،املعد ية احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-1
 ييرة مراتة يخررى مر رة يو قمراش منسروج يو هتكروم مر  بسرم يترألف مر  غشراء ،املر ة احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-2
 مناولة مناسبة. ويتواتبطا ة إذا لزم ذلك، إىل با   يية وسائل هشغيل  يو خليط م  هذا املوات، وم  طالء تاخلي يو
، ميكر  امرداجلبالستيك ، هتكوم م  بسم م  البامدةات بالستيكية املصنوعة م  مو  احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-3

 يم يزوت مبعدات هيكلية إىل با   وسائل مناسبة للتشغيل.
يضرررم وعررراء  صرررل هترررألف مررر  معررردات هيكليرررة يف شررركل غرررالف خررراربي  ،املرابرررة احلاويرررات الوسررريطة 6-5-1-3-4

ئيررغ يشرركل الوعرراء  مبنيرة احلاويررات الوسرريطة وهكرومييرة معرردات هيكليررة يخرررى.  يو هشررغيلتاخليرا  مرر  البالسررتيك وييرة معرردات 
هفررر    يو هنقررل يو مررزم يو الررداخلي والغررالف اخلرراربي، عنررد جتميعامررا، وحرردة واحرردة متكاملررة هسررتخدم علررى هررذا النحررو، فتعبررأ

 واحدة. اوحدة
 بأغطيرة )قبعرات(ليفري البسرم مر  الكرهروم ، هتألف مر  ليفيالاملصنوعة م  الكرهوم  احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-5

بررردوهنا، وإذا اقتضرررى األمرررر ببطا رررة تاخليرررة )ولكررر  توم عبررروات تاخليرررة(، ومعررردات هشرررغيل ومعررردات  يو علويرررة وسرررفلية منفصرررلة
 هيكلية مناسبة.

م  مرع بطا رة تاخليرة )ولكر  تو ثريقابل لل يو بامد، هتكوم م  بسم خشيب اخلشبية احلاويات الوسيطة 6-5-1-3-6
 عبوات تاخلية( ومزوت مبعدات هشغيل هيكلية مناسبة.

 للسوائب حاويات الوسيطةنظام الرموز الداللية لل 6-5-1-4
هررو  امررا  حررروف ابرر ة يو حرررف يليامرراهررو حمرردت يف )ي(،  مررا يتكرروةم الرمررز مرر  رقمررخت عررربيخت علررى  ررو 6-5-1-4-1

 .احلاوية الوسيطةعريب يش  إىل فئة  رقم، م  املقاطع مقطع، حخت يشرتط يف ذلكمث يلي  ؛حمدت يف )ب(
 ()ي 

 النوع )ي(
 المفرغة أو المملوءة ةصلبللمواد ال

 (بار 0.1)ايلوباسكال   10حت  ضغط يتجاوز  باجلاذبية  للسوائل
 31 21 11  صلبة
 - - 13 مر ة
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 املوات ()ب
A مجيع األ واع واملعاجلات السطحية فوالذ() 
B يلومنيوم 
C   طبيعيخش 
D خش  رقائقي  
F  خش  معات التكوي  
G ارهوم ليفي 
H موات بالستيكية 
L سيج  

M طبقاتورق، متعدت ال 
N ( يو فوالذال غ معدم .)األلومنيوم 

ف الالهينيرررة علرررى التررروايل يف اخلا رررة و املرابرررة، يكتررر  حرفرررام ابررر ام مررر  احلرررر  يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة 6-5-1-4-2
 .الوسيطة ويش  الثاين إىل الوعاء اخلاربي للحاوية اوية الوسيطةيش  األول إىل ماتة الوعاء الداخلي للحالثا ية م  الرمز. 

 :للسوائ  اويات الوسيطةمت هعيخت األ واع والرموز التالية للح 6-5-1-4-3
 الفقرة الرمز فئة الحاوية  اوية الوسيطةمادة صنع الح

 1-5-5-6   معدنية
A الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبيةللموات  فوالذ 

   للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط
 للسوائل

11A 
21A 
31A 

 

B للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية يلومنيوم 
 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط

 للسوائل

11B 
21B 
31B 

 

N باجلاذبيةللموات الصلبة، متأل وهفر   األلومنيوم يو الفوالذ غ  معدم 
 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط

 للسوائل

11N 
21N 
31N 

 

2-5-5-6   مرنة  
H بطا ة يو بالستيك منسوج بدوم طالء بالستيك 

 بالستيك منسوج مطلي
 بالستيك منسوج مبط 

 بالستيك منسوج مطلي ومبط 
 رقائق بالستيكية

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

 

L بطا ة يو بدوم طالء  سيج 
 مطلي
 مبط 

 مطلي ومبط 

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

 

M متعدت اجلدرام ورق 
 متعدت اجلدرام، مقاوم للماء

13M1 
13M2 

 

 هابع على الصفحة التالية
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 الفقرة الرمز فئة الحاوية  اوية الوسيطةمادة صنع الح
H  للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، ومزوتة مبعدات هيكلية جامدةمواد بالستيكية 

 بدوم هربيط للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، قائمة
 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط، مزوتة مبعدات هيكلية

 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط، قائمة بدوم هربيط
 للسوائل، مزوتة مبعدات هيكلية

 للسوائل، قائمة بدوم هربيط

11H1 

11H2 

21H1 

21H2 

31H1 

31H2 

6-5-5-3  

HZ مع وعاء داخلي من  مركبة
 )أ(البالستيك

مر  البالسرتيك تاخلري  للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مرع وعراء
 اجلامد

مر  البالسرتيك  تاخلري للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مرع وعراء
 املرم

مرررر  تاخلرررري للمرررروات الصررررلبة، متررررأل وهفررررر  حترررر  الضررررغط، مررررع وعرررراء 
 البالستيك اجلامد

مرررر  تاخلرررري للمرررروات الصررررلبة، متررررأل وهفررررر  حترررر  الضررررغط، مررررع وعرررراء 
 البالستيك املرم

 م  البالستيك اجلامدتاخلي للسوائل، مع وعاء 
 م  البالستيك املرم تاخلي للسوائل، مع وعاء

11HZ1 

 
11HZ2 

 
21HZ1 

21HZ2 

31HZ1 

31HZ2 

6-5-5-4  

G 11 للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية  كرتون ليفيG 6-5-5-5 
 6-5-5-6   خشبية

C 11 تاخلية للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مع بطا ة خش  طبيعيC  
D   11 للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مع بطا ة تاخلية خشD 

F  11 للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مع بطا ة تاخلية خش  معات التكويF 

)ب( لبيام طبيعة املاتة املستخدمة 1-4-1-5-6لفقرة  ل ئرف الهيي اب  وفقا   Zيستكمل الرمز باالستعاضة ع  احلرف  )ي(
 يف صنع الغالف اخلاربي.

يم احلاويرة الوسريطة، علرى الررغم مر   "W"بعد رمز احلاوية الوسريطة. ويعري احلررف  "W"قد يأيت احلرف  6-5-1-4-4
وهعتررد واثلررة وفقررا   5-5-6عمررا برراء يف القسررم  متلررفيشرر  إليرر  الرمررز، فاهنررا مصررنوعة مبواصررفات يهنررا مرر   فررس النرروع الررذ  

  .2-1-1-5-6لالشرتاطات الوارتة يف 
 وضع العالمات 6-5-2
  العالمات األولية 6-5-2-1
حتمل عالمات تائمة مقروءة الالئحة لالستخدام وفقا  هلذا  مصنوعة ومعدةللسوائ   اوية وسيطةال ح 6-5-2-1-1

 :يلي ما يم هبختجي  مم، و  12يقل ارهفاع احلروف واألرقام والرموز ع   وال هوضع يف مكام هسال رؤيت .

 ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات )ي(
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الصاريج  يو حاوية السوائ  املر ة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبات يم العبوة 
 1-6متتثررل لالشرررتاطات ذات الصررلة الرروارتة يف الفصررل حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو النقررال

  .8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو
احلررررفخت هرررنقش عليارررا العالمرررات، جيررروز وضرررع  يو الررري ُمرررتم املعد يرررة يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة 

 م  الرمز؛ " بدال  UN"الكب ي  
 ؛4-1-5-6  للفقرةوفقا  الوسيطة على  وع احلاوية  لالذ  يدالرمز  )ب(
 اعتمد هلا النموذج التصميمي: اليحرف اب  يش  إىل جمموعة )جمموعات( التعبئة  )ج(

'1' X  للمجموعاتI وII وIII ؛(يف حالة املوات الصلبة فقط )احلاويات الوسيطة 
'2' Y  جملموعي التعبئةII وIII؛ 
'3' Z  جملموعة التعبئةIII ؛فقط 

 ؛(شار وسنة الصنع )آخر رقمخت )ت(
 احملرارات يف  ظرام بالعالمرة املميرزة للمرابرات ذات االدول املرخصة بتخصيص العالمة، ويعردة عنار ه()

 الدويل؛ املرور
حتردتها السرلطة  امرا  اويرة الوسريطةرمز الصرا ع وغر  ذلرك مر  عالمرات التعررف علرى احل يو اسم )و(

 املختصة؛
وضررررررع هغرررررر  املصررررررممة للتنضرررررريد،  اويررررررات الوسرررررريطةار التنضرررررريد بررررررالكيلوغرام. وللحمحررررررل اختبرررررر )ز(

 ؛"0" العالمة
 الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا بالكيلوغرامات. )ح(

يت رراا. وهترريح تائمررا   لتسلسررل الرروارت يف الفقرررات الفرعيررةباالعالمررات األوليررة املطلوبررة يعررالا  يطبررق وضررع 
التعرررررررف علررررررى وي  عالمررررررة إضررررررافية هرررررررخص لررررررا السررررررلطة املختصررررررة سرررررراولة  2-2-5-6الفقرررررررة  العالمررررررات املطلوبررررررة مبوبرررررر 

 .األولية اتالعالم
 2-2-5-6مر  )ي( إىل )ح( وللفقررة  لفقررات الفرعيرةوال عالمة م  العالمات الي يلزم وضرعاا وفقرا  ل 

 .يااالتعرف عل يسال ايما  مسافة، يو جي  يم هكوم منفصلة ع  األخرى بصورة واضحة، على سبيل املثال بشرطة مائلة
 وفقا  للفقرات الفرعية م  )ي( إىل )ح( يعالا: ي واع احلاويات الوسيطة ملختلففيما يلي يمثلة عالمات  6-5-2-1-2

 

11A/Y/02 99 
NL/Mulder 007 
5500/1500 

صررنوعة مرر  الصررل /جملموعي مو  معد يررة للمرروات الصررلبة هفررر  باجلاذبيررة اويررة وسرريطةحل
 Mulder/مرخصررة مرر  هولندا/صررنعاا 1999 /مصررنعة يف شررباط/فدايرIIIو II التعبئررة

محولرة اختبرار /007 سلسرلم رقرموم  منوذج هصميمي خصص  لر  السرلطة املختصرة 
 غرام. بالكيلو ااملسموح ل وىصقال اإلمجالية الكتلةغرام/ التنضيد بالكيلو
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 الفقرة الرمز فئة الحاوية  اوية الوسيطةمادة صنع الح
H  للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، ومزوتة مبعدات هيكلية جامدةمواد بالستيكية 

 بدوم هربيط للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، قائمة
 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط، مزوتة مبعدات هيكلية

 للموات الصلبة، متأل وهفر  حت  الضغط، قائمة بدوم هربيط
 للسوائل، مزوتة مبعدات هيكلية

 للسوائل، قائمة بدوم هربيط

11H1 

11H2 

21H1 

21H2 

31H1 

31H2 

6-5-5-3  

HZ مع وعاء داخلي من  مركبة
 )أ(البالستيك

مر  البالسرتيك تاخلري  للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مرع وعراء
 اجلامد

مر  البالسرتيك  تاخلري للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مرع وعراء
 املرم

مرررر  تاخلرررري للمرررروات الصررررلبة، متررررأل وهفررررر  حترررر  الضررررغط، مررررع وعرررراء 
 البالستيك اجلامد

مرررر  تاخلرررري للمرررروات الصررررلبة، متررررأل وهفررررر  حترررر  الضررررغط، مررررع وعرررراء 
 البالستيك املرم

 م  البالستيك اجلامدتاخلي للسوائل، مع وعاء 
 م  البالستيك املرم تاخلي للسوائل، مع وعاء

11HZ1 

 
11HZ2 

 
21HZ1 

21HZ2 

31HZ1 

31HZ2 

6-5-5-4  

G 11 للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية  كرتون ليفيG 6-5-5-5 
 6-5-5-6   خشبية

C 11 تاخلية للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مع بطا ة خش  طبيعيC  
D   11 للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مع بطا ة تاخلية خشD 

F  11 للموات الصلبة، متأل وهفر  باجلاذبية، مع بطا ة تاخلية خش  معات التكويF 

)ب( لبيام طبيعة املاتة املستخدمة 1-4-1-5-6لفقرة  ل ئرف الهيي اب  وفقا   Zيستكمل الرمز باالستعاضة ع  احلرف  )ي(
 يف صنع الغالف اخلاربي.

يم احلاويرة الوسريطة، علرى الررغم مر   "W"بعد رمز احلاوية الوسريطة. ويعري احلررف  "W"قد يأيت احلرف  6-5-1-4-4
وهعتررد واثلررة وفقررا   5-5-6عمررا برراء يف القسررم  متلررفيشرر  إليرر  الرمررز، فاهنررا مصررنوعة مبواصررفات يهنررا مرر   فررس النرروع الررذ  

  .2-1-1-5-6لالشرتاطات الوارتة يف 
 وضع العالمات 6-5-2
  العالمات األولية 6-5-2-1
حتمل عالمات تائمة مقروءة الالئحة لالستخدام وفقا  هلذا  مصنوعة ومعدةللسوائ   اوية وسيطةال ح 6-5-2-1-1

 :يلي ما يم هبختجي  مم، و  12يقل ارهفاع احلروف واألرقام والرموز ع   وال هوضع يف مكام هسال رؤيت .

 ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات )ي(

323 

الصاريج  يو حاوية السوائ  املر ة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخر غ  إثبات يم العبوة 
 1-6متتثررل لالشرررتاطات ذات الصررلة الرروارتة يف الفصررل حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو النقررال

  .8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو
احلررررفخت هرررنقش عليارررا العالمرررات، جيررروز وضرررع  يو الررري ُمرررتم املعد يرررة يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة 

 م  الرمز؛ " بدال  UN"الكب ي  
 ؛4-1-5-6  للفقرةوفقا  الوسيطة على  وع احلاوية  لالذ  يدالرمز  )ب(
 اعتمد هلا النموذج التصميمي: اليحرف اب  يش  إىل جمموعة )جمموعات( التعبئة  )ج(

'1' X  للمجموعاتI وII وIII ؛(يف حالة املوات الصلبة فقط )احلاويات الوسيطة 
'2' Y  جملموعي التعبئةII وIII؛ 
'3' Z  جملموعة التعبئةIII ؛فقط 

 ؛(شار وسنة الصنع )آخر رقمخت )ت(
 احملرارات يف  ظرام بالعالمرة املميرزة للمرابرات ذات االدول املرخصة بتخصيص العالمة، ويعردة عنار ه()

 الدويل؛ املرور
حتردتها السرلطة  امرا  اويرة الوسريطةرمز الصرا ع وغر  ذلرك مر  عالمرات التعررف علرى احل يو اسم )و(

 املختصة؛
وضررررررع هغرررررر  املصررررررممة للتنضرررررريد،  اويررررررات الوسرررررريطةار التنضرررررريد بررررررالكيلوغرام. وللحمحررررررل اختبرررررر )ز(

 ؛"0" العالمة
 الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا بالكيلوغرامات. )ح(

يت رراا. وهترريح تائمررا   لتسلسررل الرروارت يف الفقرررات الفرعيررةباالعالمررات األوليررة املطلوبررة يعررالا  يطبررق وضررع 
التعرررررررف علررررررى وي  عالمررررررة إضررررررافية هرررررررخص لررررررا السررررررلطة املختصررررررة سرررررراولة  2-2-5-6الفقرررررررة  العالمررررررات املطلوبررررررة مبوبرررررر 

 .األولية اتالعالم
 2-2-5-6مر  )ي( إىل )ح( وللفقررة  لفقررات الفرعيرةوال عالمة م  العالمات الي يلزم وضرعاا وفقرا  ل 

 .يااالتعرف عل يسال ايما  مسافة، يو جي  يم هكوم منفصلة ع  األخرى بصورة واضحة، على سبيل املثال بشرطة مائلة
 وفقا  للفقرات الفرعية م  )ي( إىل )ح( يعالا: ي واع احلاويات الوسيطة ملختلففيما يلي يمثلة عالمات  6-5-2-1-2

 

11A/Y/02 99 
NL/Mulder 007 
5500/1500 

صررنوعة مرر  الصررل /جملموعي مو  معد يررة للمرروات الصررلبة هفررر  باجلاذبيررة اويررة وسرريطةحل
 Mulder/مرخصررة مرر  هولندا/صررنعاا 1999 /مصررنعة يف شررباط/فدايرIIIو II التعبئررة

محولرة اختبرار /007 سلسرلم رقرموم  منوذج هصميمي خصص  لر  السرلطة املختصرة 
 غرام. بالكيلو ااملسموح ل وىصقال اإلمجالية الكتلةغرام/ التنضيد بالكيلو
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13H3/Z/03 01 
F/Meunier 1713 
0/1500 

بالسررررتيك مصررررنوعة مررر  الللمررروات الصررررلبة هفرررر  باجلاذبيررررة مرررثال  و  مر ررررة وسررريطةاويرررة حل
  غ  مصممة للتنضيد./بطا ةمع املنسوج 

31H1/Y/04 99 
GB/9099 
10800/1200 

م  البالستيك اجلامد للسوائل مصنوعة م  البالستيك مبعدات هيكلية  اوية وسيطةحل
 هتحمل محل التنضيد.

31HA1/Y/05 01 
D/Muller 1683 
10800/1200 

حلاويرررة وسررريطة مرابرررة للسررروائ  للسررروائل ذات وعررراء تاخلررري مررر  البالسرررتيك اجلامرررد 
 وغالف خاربي م  الفوالذ.

11C/X/01 02 
S/Aurigny 9876 
3000/910 

مصررنوعة مرر  اخلشرر  لنقررل املرروات الصررلبة مررع بطا ررة تاخليررة ومرخصررة  اويررة وسرريطةحل
 .IIIو IIو Iالتعبئة  اتللموات الصلبة يف جمموع

 اإلضافيةوضع العالمات  6-5-2-2
، وباإلضرافة إىل ذلرك املعلومرات التاليرة 1-2-5-6العالمات املطلوبة مبوبر   اوية وسيطةحتمل ال ح 6-5-2-2-1

 للفحص: متيسِّرالي ميك  يم هسجل على لوحة مقاومة للت ال مثبتة بصفة تائمة يف مكام 

 اإلضافيةالعالمات 
  اوية الوسيطةالحفئة 

 خشبية كرتون ليفي مركبة بالستيك جامد معدنية
   X X X س20º يف تربة حرارة )ي(السعة باللرتات

 X X X X X )ي(اتلة الوزم الفار  بالكيلوغرامات

إذا  )ي((كيلوباسرررررركال )يو بررررررارالب املررررررا ومرت ضررررررغط االختبررررررار 
 ا طبق

 X X   

 كيلوباسررررررررررررررررررركال الالضررررررررررررررررررغط األقصرررررررررررررررررررى للمرررررررررررررررررررلء/التفريغ ب
 إذا ا طبق )ي(()يو بار

X X X   

     X باملليمرتات احلد األتىن لسمكاا,ماتة صنع بسم احلاوية 
   X X X ()الشار والسنة إذا ا طبقهاري  آخر اختبار ملنع التسرب 

   X X X (هاري  آخر فحص )الشار والسنة
     X املسلسل لدى املنتج رقمال

 )ب(التنضيد املسموح ب احلد األقصى حلمل 
X X X X X 

 هذار الوحدة املستخدمة. )ي(
يعيرد هصرنيعاا اعتبرارا  مر  ارا وم  يو يصرلح  يو العالمات اإلضرافية علرى مجيرع احلاويرات الوسريطة الري صرنع هنطبق . 2-2-2-5-6ا ظر  )ب(

   .2011الثاين/يناير 
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هررو امرراهكرروم احلاويررة الوسرريطة قيررد االسررتخدام برمررزيبررخت احلررد األقصررى حلمررل التنضرريد املنطبررق عنرردما6-5-2-2-2
بوضوح:2-5-6يو1-5-6مبخت يف الشكل  ومرئيا  مستدميا  الرمز ويكوم .

2-5-6الشكل 1-5-6الشكل 

مرم 12وهكروم احلرروف واألرقرام الري هشر  إىل الكتلرة بارهفراع مرم. 100× مرم 100وال يقل الرمز عر  
جيرر  يم هكرر  األبعررات حمرردتة،ملوهكرروم املنطقررة تاخررل عالمررات الطباعررة املبينررة بأسررام األبعررات مربعررة الشرركل. وإذاعلررى األقررل.

هتجاوز الكتلة املبينة يعلى الرمز احلمل املفرو  خالل اختبار النموذج والهكوم مجيع العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.
على4-6-6-5-6التصميمي )ا ظر  مقسوما  )1.8.

يعيد هصنيعاا يصلح  يوعلى مجيع احلاويات الوسيطة الي صنع  يو2-2-2-5-6هنطبق يحكام مالحظة:
الثاين/يناير اا وم يول م  الروارتة يف الطبعرة املنقحرة السرابعة 2-2-2-5-6. وجيروز االسرتمرار يف هطبيرق يحكرام 2011اعتبارا 

يصرلح  الري صرنع  يو، علرى مجيرع احلاويرات الوسريطةمنوذبيرةالئحرة هنظيميرةة، للتوصيات املتعلقرة بنقرل البضرائع اخلطرر عشرة 
.2016اا وم األول/تيسمد 31و2011اا وم الثاين/يناير 1بختيعيد هصنيعاا يو
للسروائ  ، جيوز يم حتمل احلاويات الوسيطة املر رة 1-2-5-6باإلضافة إىل العالمات املطلوبة مبقتضى 6-5-2-2-3

ا لطرائق هوضيحيا  لرفع املوصى لا.رمسا 
العالمررات الرري يكرروم هلررا النمرروذج التصررميمي للحاويررة الوسرريطة املرابررة بتطبيررقحترردت األوعيررة الداخليررة6-5-2-2-4

يف يوضررع والو)و(.)ه( )ب( و)ج( و)ت( إذا اررام الترراري  هررو هرراري  صررنع الوعرراء الررداخلي البالسررتيكي 1-1-2-5-6املبيةنررة
يفرمز التعبئة اخلاص براألمم  املبرختة للتترابع طبقرا  العالمرات وهوضرع . وهكروم العالمرات تائمرة، ومقرروءة1-1-2-5-6املتحردة.

اخلاربي.ويف الغالف يف الداخلي الوعاء يوضع حخت رؤيتاا يساِّل موضع
با ر  إىل الرداخلي الوعراء علرى البالسرتيكي الرداخلي الوعراء صرنع هراري  يوضع يم ذلك م  بدال  جيوز

جير  يم يكروم الرقمرام اللرذام يشر ام إىل هرذا احلالرة، ويف.العالمرةمرات. وفيمرا يلري مثرال علرى طريقرة مناسربة لوضرع براقي العال
:الدائرة الداخلية للساعة متماثلختويفالسنة يف العالمة األولية
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13H3/Z/03 01 
F/Meunier 1713 
0/1500 

بالسررررتيك مصررررنوعة مررر  الللمررروات الصررررلبة هفرررر  باجلاذبيررررة مرررثال  و  مر ررررة وسررريطةاويرررة حل
  غ  مصممة للتنضيد./بطا ةمع املنسوج 

31H1/Y/04 99 
GB/9099 
10800/1200 

م  البالستيك اجلامد للسوائل مصنوعة م  البالستيك مبعدات هيكلية  اوية وسيطةحل
 هتحمل محل التنضيد.

31HA1/Y/05 01 
D/Muller 1683 
10800/1200 

حلاويرررة وسررريطة مرابرررة للسررروائ  للسررروائل ذات وعررراء تاخلررري مررر  البالسرررتيك اجلامرررد 
 وغالف خاربي م  الفوالذ.

11C/X/01 02 
S/Aurigny 9876 
3000/910 

مصررنوعة مرر  اخلشرر  لنقررل املرروات الصررلبة مررع بطا ررة تاخليررة ومرخصررة  اويررة وسرريطةحل
 .IIIو IIو Iالتعبئة  اتللموات الصلبة يف جمموع

 اإلضافيةوضع العالمات  6-5-2-2
، وباإلضرافة إىل ذلرك املعلومرات التاليرة 1-2-5-6العالمات املطلوبة مبوبر   اوية وسيطةحتمل ال ح 6-5-2-2-1

 للفحص: متيسِّرالي ميك  يم هسجل على لوحة مقاومة للت ال مثبتة بصفة تائمة يف مكام 

 اإلضافيةالعالمات 
  اوية الوسيطةالحفئة 

 خشبية كرتون ليفي مركبة بالستيك جامد معدنية
   X X X س20º يف تربة حرارة )ي(السعة باللرتات

 X X X X X )ي(اتلة الوزم الفار  بالكيلوغرامات

إذا  )ي((كيلوباسرررررركال )يو بررررررارالب املررررررا ومرت ضررررررغط االختبررررررار 
 ا طبق

 X X   

 كيلوباسررررررررررررررررررركال الالضررررررررررررررررررغط األقصرررررررررررررررررررى للمرررررررررررررررررررلء/التفريغ ب
 إذا ا طبق )ي(()يو بار

X X X   

     X باملليمرتات احلد األتىن لسمكاا,ماتة صنع بسم احلاوية 
   X X X ()الشار والسنة إذا ا طبقهاري  آخر اختبار ملنع التسرب 

   X X X (هاري  آخر فحص )الشار والسنة
     X املسلسل لدى املنتج رقمال

 )ب(التنضيد املسموح ب احلد األقصى حلمل 
X X X X X 

 هذار الوحدة املستخدمة. )ي(
يعيرد هصرنيعاا اعتبرارا  مر  ارا وم  يو يصرلح  يو العالمات اإلضرافية علرى مجيرع احلاويرات الوسريطة الري صرنع هنطبق . 2-2-2-5-6ا ظر  )ب(

   .2011الثاين/يناير 
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هررو امرراهكرروم احلاويررة الوسرريطة قيررد االسررتخدام برمررزيبررخت احلررد األقصررى حلمررل التنضرريد املنطبررق عنرردما6-5-2-2-2
بوضوح:2-5-6يو1-5-6مبخت يف الشكل  ومرئيا  مستدميا  الرمز ويكوم .

2-5-6الشكل 1-5-6الشكل 

مرم 12وهكروم احلرروف واألرقرام الري هشر  إىل الكتلرة بارهفراع مرم. 100× مرم 100وال يقل الرمز عر  
جيرر  يم هكرر  األبعررات حمرردتة،ملوهكرروم املنطقررة تاخررل عالمررات الطباعررة املبينررة بأسررام األبعررات مربعررة الشرركل. وإذاعلررى األقررل.

هتجاوز الكتلة املبينة يعلى الرمز احلمل املفرو  خالل اختبار النموذج والهكوم مجيع العناصر بتناس  هقرييب مع العناصر املبينة.
على4-6-6-5-6التصميمي )ا ظر  مقسوما  )1.8.

يعيد هصنيعاا يصلح  يوعلى مجيع احلاويات الوسيطة الي صنع  يو2-2-2-5-6هنطبق يحكام مالحظة:
الثاين/يناير اا وم يول م  الروارتة يف الطبعرة املنقحرة السرابعة 2-2-2-5-6. وجيروز االسرتمرار يف هطبيرق يحكرام 2011اعتبارا 

يصرلح  الري صرنع  يو، علرى مجيرع احلاويرات الوسريطةمنوذبيرةالئحرة هنظيميرةة، للتوصيات املتعلقرة بنقرل البضرائع اخلطرر عشرة 
.2016اا وم األول/تيسمد 31و2011اا وم الثاين/يناير 1بختيعيد هصنيعاا يو
للسروائ  ، جيوز يم حتمل احلاويات الوسيطة املر رة 1-2-5-6باإلضافة إىل العالمات املطلوبة مبقتضى 6-5-2-2-3

ا لطرائق هوضيحيا  لرفع املوصى لا.رمسا 
العالمررات الرري يكرروم هلررا النمرروذج التصررميمي للحاويررة الوسرريطة املرابررة بتطبيررقحترردت األوعيررة الداخليررة6-5-2-2-4

يف يوضررع والو)و(.)ه( )ب( و)ج( و)ت( إذا اررام الترراري  هررو هرراري  صررنع الوعرراء الررداخلي البالسررتيكي 1-1-2-5-6املبيةنررة
يفرمز التعبئة اخلاص براألمم  املبرختة للتترابع طبقرا  العالمرات وهوضرع . وهكروم العالمرات تائمرة، ومقرروءة1-1-2-5-6املتحردة.

اخلاربي.ويف الغالف يف الداخلي الوعاء يوضع حخت رؤيتاا يساِّل موضع
با ر  إىل الرداخلي الوعراء علرى البالسرتيكي الرداخلي الوعراء صرنع هراري  يوضع يم ذلك م  بدال  جيوز

جير  يم يكروم الرقمرام اللرذام يشر ام إىل هرذا احلالرة، ويف.العالمرةمرات. وفيمرا يلري مثرال علرى طريقرة مناسربة لوضرع براقي العال
:الدائرة الداخلية للساعة متماثلختويفالسنة يف العالمة األولية
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تا:1مالحظة  شكل يف املطلوبة املعلومات م  األتىن احلد هوفر يخرى طرائق قبول ييضا  ئم ومرئي بوضوح.ميك 
املرابررررررة:2مالحظة  الوسرررررريطة احلاويررررررة صررررررنع هرررررراري  عرررررر  خمتلفررررررا  الررررررداخلي الوعرررررراء صررررررنع هرررررراري  يكرررررروم يم جيرررررروز

(.4-2-5-6إعاتة صنعاا )ا ظر (، يو3-5-4-5-6إصالحاا )ا ظر (، يو1-2-5-6)ا ظر 
مصممة ئيغ ميكر  فرك الغرالف اخلراربي للحاويرة الوسريطة للسوائ  هك  حاوية وسيطة مرابة حيثما 6-5-2-2-5

األصررلي(،للسرروائ  املرابررة  املرسررل اسررتخداماا يعيررد لكرري الوسرريطة احلاويررة إلعرراتة مررثال  )وذلررك فارغررة هكرروم عنرردما لغررر  قلرر 
ذلرك مر  عالمرات رمرز الصرا ع وغر يوشار وسرنة الصرنع واسرمهنفيذ التفكيك،فصلاا عند املزمععلى ال م  األبزاء ،يوضع

(.()و1-1-2-5-6على النحو الذ  حتدتا السلطة املختصة )،هعرف احلاوية الوسيطة
سررتوفية ملواصررفاتمهشرر  العالمررات إىل يم احلاويررات الوسرريطة:النمرروذج التصررميمياسررتيفاء مواصررفات 6-5-2-3

 الشااتة.االشرتاطات املشار إلياا يفئااوإىل استيفا،منوذج هصميمي ابتاز االختبار
(31HZ1وضع العالمات على الحاويات الوسيطة المركبة المعاد تصنيعها )6-5-2-4

يف املبيةنرة العالمرات مُتحرى الالئحرة، هرذا ألحكرام عر  احلاويرة 2-2-2-5-6و1-1-2-5-6وفقا 
احلاويةللسوائ  يوالوسيطة األصلية على بديدة عالمات وهوضع متعذةرة، قراءهتا املعات هصنيعاا. الوسيطةجُتعل

البناءاشتراطات 6-5-3
عامةاشتراطات 6-5-3-1
حمميرررة علرررى النحرررو يوعررر  البيئرررة اخلاربيرررةةلعطررر  الناشرررئعوامرررل امقاومرررة لهكررروم احلاويرررات الوسررريطة6-5-3-1-1

.امنااملالئم
حمالمبنيررة ومغلقررة علررى  رروهكروم احلاويررات الوسرريطة6-5-3-1-2 مرر  ي  هسرررةب توياهتررا يف ظررل ظررروف النقررل يتريح

الضغط.يوالرطوبةيوالتغ ات يف تربة احلرارةيويف ذلك هأث ات االهتزازمباالعاتية،
حممية م  الداخل، ئيغيومبنية م  موات هتفق مع حمتوياهتا،ووسائل إغالقااهكوم احلاويات الوسيطة6-5-3-1-3
:يليملاهكوم عرضةال

را ؛خطاستخدامااجيعلهفاعل احملتويات معاا على  و )ي(
معاايوحتللاا،يوالوسيطةتفاعل احملتويات مع احلاوياتهيم)ب( خطرة.يومرابات ضارةهكوِّم
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 ، ينبغرري يم هكرروم مصررنوعة مرر  مرروات غرر  عرضررة للتفاعررل مررع حمتويررات احلاويرراتياعنررد اسررتخدام احلشررا 6-5-3-1-4
 .الوسيطة للسوائ 

حممية على  و يقلرل إىل يتىن حرد مر  خطرر هسررةب احملتويرات  يو التشغيل موضوعة معداتهكوم مجيع  6-5-3-1-5
 النقل. يو خالل املناولة لعط  يصيباا تيجة 

مصرممة علرى  رو يقراوم، توم  ةاهليكليرومعرداهتا هشرغيلاا  ومعرداتهترا ملحقاو  هكوم احلاويرات الوسريطة 6-5-3-1-6
املعررردة للتنضررريد  ، الضرررغط الرررداخلي للمحتويرررات وإبارررات املناولرررة والنقرررل العررراتيخت. وهكررروم احلاويرررات الوسررريطةفقرررد يف احملتويرررات

ررلقويررة علررى النحررو الكررايف الوسرريطة مصررممة للتنضرريد. وهكرروم مجيررع مرررابط الرفررع والتثبيرر  يف احلاويرررات  الظررروف العاتيرررة  لتحمة
لرزوم لر   ال تابارإيسرب  ي   ال قصور وهكوم موضوعة على  و يو ب للمناولة والنقل توم يم يتسب  ذلك يف حدوث هشوي  ا

 .الوسيطة على ي  بزء م  احلاوية
 ينبغي يم هكوم مبنية ئيغ: إطارم  بسم تاخل  اوية الوسيطةعندما هتكوةم احل 6-5-3-1-7

 جلسم؛ايف  عطبا  ماتيا   يضغط علي  على  و يتسب  يو طاراإلب اجلسم ال حيتك )ي(
 يف مجيع األوقات؛ إلطاريظل اجلسم وسواا  تاخل ا )ب(
 إلطررارإذا اا رر  الوصررالت بررخت اجلسررم وا للعطرر هتعررر   ال التجايررز مثبتررة ئيررغ عناصرررهكرروم  )ج(

 .احلراة  سبيا   يو هتيح التمدت
يغ بأاملر  يكوم  ظام التفر و صمام هفريغ يف القاع، يكوم باإلمكام هأمين  يف الوضع املغلق  حيثما يرا  6-5-3-1-8

. ذراعيررة ضررد الفررتح املفرراب  وسررائل إغررالقالصررمامات الرري هلررا  يكرروم باإلمكررام هررأمختو . العطرر علررى النحررو املالئررم مرر   حمميررا  
سروائل ييضرا  وسريلة ثا ويرة علرى الري حتترو   احلاويرات الوسريطةوهروفر يف الوضرع املغلرق ظراهري  بسراولة.  يو يكوم الوضع املفتوحو 

 وسيلة واثلة. يو شفة سطاميةعلى سبيل املثال بواسطة  ،التفريغمنفذ  إغالقإلحكام 
 االختبار وإصدار الشهادات والفحص 6-5-4
ومتررد وفقررا  لد ررامج ضررمام برروتة  ويعررات هصررنيعاا، وُهصررلَّح، هصررنةع احلاويررات الوسرريطة ضررمام اجلرروتة: 6-5-4-1

هسرررتويف االشررررتاطات الررروارتة يف  مصرررلةحة يو معرررات هصرررنيعاا يو هوافرررق عليررر  السرررلطة املختصرررة، لضرررمام يم ارررل حاويرررة مصرررنوعة
 الفصل. هذا

طررروت النقررل للبضررائع  -"العبرروة  ISO 16106: 2006 يرروفر معيررار املنظمررة الدوليررة للتوحيررد القياسرري، رقررم مالحظة:
" هوبياررات مقبولررة ISO 9001مبرراتئ لتطبيرق  -عبرروات البضرائع اخلطرررة واحلاويررات الوسريطة للسرروائ  والعبروات الكبرر ة  -اخلطررة 

 لإلبراءات الي ميك  اهباعاا. 
 بدئيرةفحروص الختبرارات النمروذج التصرميمي، وارذلك ل مضرع احلاويرات الوسريطة اشرتاطات االختبار: 6-5-4-2

 .، إذا ا طبق 4-4-5-6  للفقرة وتورية وفقا  
( بشرأم ارل منروذج هصرميمي 2-5-6هصردر شرااتة وعالمرة )علرى النحرو املبرخت يف  إصدار الشااتات: 6-5-4-3
 في  جتايزاه  يستويف اشرتاطات االختبار. مبا هفيد بأم النموذج التصميمي اوية وسيطةحل
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تا:1مالحظة  شكل يف املطلوبة املعلومات م  األتىن احلد هوفر يخرى طرائق قبول ييضا  ئم ومرئي بوضوح.ميك 
املرابررررررة:2مالحظة  الوسرررررريطة احلاويررررررة صررررررنع هرررررراري  عرررررر  خمتلفررررررا  الررررررداخلي الوعرررررراء صررررررنع هرررررراري  يكرررررروم يم جيرررررروز

(.4-2-5-6إعاتة صنعاا )ا ظر (، يو3-5-4-5-6إصالحاا )ا ظر (، يو1-2-5-6)ا ظر 
مصممة ئيغ ميكر  فرك الغرالف اخلراربي للحاويرة الوسريطة للسوائ  هك  حاوية وسيطة مرابة حيثما 6-5-2-2-5

األصررلي(،للسرروائ  املرابررة  املرسررل اسررتخداماا يعيررد لكرري الوسرريطة احلاويررة إلعرراتة مررثال  )وذلررك فارغررة هكرروم عنرردما لغررر  قلرر 
ذلرك مر  عالمرات رمرز الصرا ع وغر يوشار وسرنة الصرنع واسرمهنفيذ التفكيك،فصلاا عند املزمععلى ال م  األبزاء ،يوضع

(.()و1-1-2-5-6على النحو الذ  حتدتا السلطة املختصة )،هعرف احلاوية الوسيطة
سررتوفية ملواصررفاتمهشرر  العالمررات إىل يم احلاويررات الوسرريطة:النمرروذج التصررميمياسررتيفاء مواصررفات 6-5-2-3

 الشااتة.االشرتاطات املشار إلياا يفئااوإىل استيفا،منوذج هصميمي ابتاز االختبار
(31HZ1وضع العالمات على الحاويات الوسيطة المركبة المعاد تصنيعها )6-5-2-4

يف املبيةنرة العالمرات مُتحرى الالئحرة، هرذا ألحكرام عر  احلاويرة 2-2-2-5-6و1-1-2-5-6وفقا 
احلاويةللسوائ  يوالوسيطة األصلية على بديدة عالمات وهوضع متعذةرة، قراءهتا املعات هصنيعاا. الوسيطةجُتعل

البناءاشتراطات 6-5-3
عامةاشتراطات 6-5-3-1
حمميرررة علرررى النحرررو يوعررر  البيئرررة اخلاربيرررةةلعطررر  الناشرررئعوامرررل امقاومرررة لهكررروم احلاويرررات الوسررريطة6-5-3-1-1

.امنااملالئم
حمالمبنيررة ومغلقررة علررى  رروهكروم احلاويررات الوسرريطة6-5-3-1-2 مرر  ي  هسرررةب توياهتررا يف ظررل ظررروف النقررل يتريح

الضغط.يوالرطوبةيوالتغ ات يف تربة احلرارةيويف ذلك هأث ات االهتزازمباالعاتية،
حممية م  الداخل، ئيغيومبنية م  موات هتفق مع حمتوياهتا،ووسائل إغالقااهكوم احلاويات الوسيطة6-5-3-1-3
:يليملاهكوم عرضةال

را ؛خطاستخدامااجيعلهفاعل احملتويات معاا على  و )ي(
معاايوحتللاا،يوالوسيطةتفاعل احملتويات مع احلاوياتهيم)ب( خطرة.يومرابات ضارةهكوِّم
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 ، ينبغرري يم هكرروم مصررنوعة مرر  مرروات غرر  عرضررة للتفاعررل مررع حمتويررات احلاويرراتياعنررد اسررتخدام احلشررا 6-5-3-1-4
 .الوسيطة للسوائ 

حممية على  و يقلرل إىل يتىن حرد مر  خطرر هسررةب احملتويرات  يو التشغيل موضوعة معداتهكوم مجيع  6-5-3-1-5
 النقل. يو خالل املناولة لعط  يصيباا تيجة 

مصرممة علرى  رو يقراوم، توم  ةاهليكليرومعرداهتا هشرغيلاا  ومعرداتهترا ملحقاو  هكوم احلاويرات الوسريطة 6-5-3-1-6
املعررردة للتنضررريد  ، الضرررغط الرررداخلي للمحتويرررات وإبارررات املناولرررة والنقرررل العررراتيخت. وهكررروم احلاويرررات الوسررريطةفقرررد يف احملتويرررات

ررلقويررة علررى النحررو الكررايف الوسرريطة مصررممة للتنضرريد. وهكرروم مجيررع مرررابط الرفررع والتثبيرر  يف احلاويرررات  الظررروف العاتيرررة  لتحمة
لرزوم لر   ال تابارإيسرب  ي   ال قصور وهكوم موضوعة على  و يو ب للمناولة والنقل توم يم يتسب  ذلك يف حدوث هشوي  ا

 .الوسيطة على ي  بزء م  احلاوية
 ينبغي يم هكوم مبنية ئيغ: إطارم  بسم تاخل  اوية الوسيطةعندما هتكوةم احل 6-5-3-1-7

 جلسم؛ايف  عطبا  ماتيا   يضغط علي  على  و يتسب  يو طاراإلب اجلسم ال حيتك )ي(
 يف مجيع األوقات؛ إلطاريظل اجلسم وسواا  تاخل ا )ب(
 إلطررارإذا اا رر  الوصررالت بررخت اجلسررم وا للعطرر هتعررر   ال التجايررز مثبتررة ئيررغ عناصرررهكرروم  )ج(

 .احلراة  سبيا   يو هتيح التمدت
يغ بأاملر  يكوم  ظام التفر و صمام هفريغ يف القاع، يكوم باإلمكام هأمين  يف الوضع املغلق  حيثما يرا  6-5-3-1-8

. ذراعيررة ضررد الفررتح املفرراب  وسررائل إغررالقالصررمامات الرري هلررا  يكرروم باإلمكررام هررأمختو . العطرر علررى النحررو املالئررم مرر   حمميررا  
سروائل ييضرا  وسريلة ثا ويرة علرى الري حتترو   احلاويرات الوسريطةوهروفر يف الوضرع املغلرق ظراهري  بسراولة.  يو يكوم الوضع املفتوحو 

 وسيلة واثلة. يو شفة سطاميةعلى سبيل املثال بواسطة  ،التفريغمنفذ  إغالقإلحكام 
 االختبار وإصدار الشهادات والفحص 6-5-4
ومتررد وفقررا  لد ررامج ضررمام برروتة  ويعررات هصررنيعاا، وُهصررلَّح، هصررنةع احلاويررات الوسرريطة ضررمام اجلرروتة: 6-5-4-1

هسرررتويف االشررررتاطات الررروارتة يف  مصرررلةحة يو معرررات هصرررنيعاا يو هوافرررق عليررر  السرررلطة املختصرررة، لضرررمام يم ارررل حاويرررة مصرررنوعة
 الفصل. هذا

طررروت النقررل للبضررائع  -"العبرروة  ISO 16106: 2006 يرروفر معيررار املنظمررة الدوليررة للتوحيررد القياسرري، رقررم مالحظة:
" هوبياررات مقبولررة ISO 9001مبرراتئ لتطبيرق  -عبرروات البضرائع اخلطرررة واحلاويررات الوسريطة للسرروائ  والعبروات الكبرر ة  -اخلطررة 

 لإلبراءات الي ميك  اهباعاا. 
 بدئيرةفحروص الختبرارات النمروذج التصرميمي، وارذلك ل مضرع احلاويرات الوسريطة اشرتاطات االختبار: 6-5-4-2

 .، إذا ا طبق 4-4-5-6  للفقرة وتورية وفقا  
( بشرأم ارل منروذج هصرميمي 2-5-6هصردر شرااتة وعالمرة )علرى النحرو املبرخت يف  إصدار الشااتات: 6-5-4-3
 في  جتايزاه  يستويف اشرتاطات االختبار. مبا هفيد بأم النموذج التصميمي اوية وسيطةحل
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 الفحص واالختبار 6-5-4-4
 بشأم اختبارات وفحوص احلاويات الوسيطة للسوائ  الي مت إصالحاا. 5-4-5-6ا ظر ييضا   مالحظة:

مرابررة للتأاررد مرر   يو مصررنوعة مرر  البالسررتيك اجلامررد يو معد يررةللسرروائ   اويررة وسرريطةهفحررص اررل ح 6-5-4-4-1
 :قبوهلا م  السلطة املختصة

 سرنواتهتجراوز  رس  ال ، مث بعرد ذلرك علرى فررتات)مبرا يف ذلرك بعرد صرنعاا( قبل بدء هشرغيلاا )ي(
 :بالتايل يتعلق فيما

 يف ذلك العالمات؛ مبا املطابقة للنموذج التصميمي '1'
 ة واخلاربية؛احلالة الداخلي '2'
 ؛ينبغي اما  يتاء جتايزات التشغيل وظائفاا '3'
بالقردر الرالزم إلبرراء فحرص مناسر   إال ، إم وبرد،العزل احلررار  وليس  هنا  حابة إىل إزالة 

 ؛للسوائ  احلاوية الوسيطة جلسم
 :بالتايل يتعلق فيما سنةخت و صف سنتهتجاوز  ال على فرتات )ب( 

 احلالة اخلاربية؛ '1'
 ؛ينبغي اما  يتاء جتايزات التشغيل وظائفاا '2'
 اوية الوسريطةبالقدر الالزم إلبراء فحص مناس  جلسم احل إال ، إم وبد،العزل احلرار  ينزع وال 

 .لسوائ 
 مطابقة يف مجيع النواحي لنموذباا التصميمي.للسوائ  وهكوم ال حاوية وسيطة  

مرابرة لنقرل  يو مر  البالسرتيك اجلامرد يو معد يرة ويرة وسريطةملنرع التسررب لكرل حاجيرى اختبرار مناسر   6-5-4-4-2
هفررر  حترر  الضررغط. ويعترد هررذا االختبررار بررزءا  مرر  بر ررامج ضررمام اجلرروتة حسرربما هررو  يو لنقررل املرروات الصررلبة الرري متررأل يو السروائل

 :3-7-6-5-6 يف الوفاء مبستوى االختبار املناس  املبختالي هبخت القدرة على  4-1-1-6منصوص علي  يف الفقرة 
 قبل استخداماا األول يف النقل؛ )ي(

 هتجاوز سنتخت و صف سنة. ال على فرتات )ب(
جماررزة بوسررائل اإلغررالق األوليررة للقرراع. وجيرروز اختبررار  ويلررزم يف هررذا االختبررار يم هكرروم احلاويررة الوسرريطة 

 هأثر  تائج االختبار بذلك.بدوم الغالف اخلاربي، شريطة عدم  الوعاء الداخلي يف حاوية وسيطة مرابة
االختبررار  يو إىل حررخت موعررد الفحررصواررل اختبررار بتقريررر عرر  اررل فحررص حيررتف  مالررك احلاويررة الوسرريطة  6-5-4-4-3

ويشررمل التقريررر  تررائج الفحررص واالختبررار، وحيرردت الطرررف القررائم بررالفحص واالختبررار )ا ظررر اررذلك اشرررتاطات  التررايل علررى األقررل.
 (.1-2-2-5-6وضع العالمات يف 
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ورت يف هررذا الفصررل، يم  ملررا جيرروز للسررلطة املختصررة يم هطلرر  يف ي  وقرر  اإلثبررات باالختبررارات، وفقررا   6-5-4-4-4
 احلاوية الوسيطة مستوفية الشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي. 

 التي تم إصالحهاللسوائب الحاويات الوسيطة  6-5-4-5
صرريا تاا  يو إصررالحااي  سررب  آخررر، يلررزم  يو دم )حرراتث مررثال ( تيجررة صرر اويررة وسرريطةحإذا ا عطبرر   6-5-4-5-1

 (، ئيرررغ هطرررابق النمررروذج التصرررميمي. ويسرررتبدل1-2-1يف  هعريرررف الصررريا ة الروهينيرررة للحاويررات الوسررريطةبطريقررة يخررررى )ا ظرررر 
حلاويررات الوسرريطة األوعيررة الداخليررة يف امرر  و  ،بالسررتيكية بامرردةاملصررنوعة مرر  مرروات مرر  يبسررام احلاويررات الوسرريطة  يُعطرر  مررا

 املرابة.
لكرل  باإلضافة إىل ي  اشرتاطات اختبرار وفحرص يخررى وارتة يف هرذا الالئحرة، مضرع احلاويرة الوسريطة 6-5-4-5-2

 ، وهعد التقارير املطلوبة بعد إمتام اإلصالح.4-4-5-6اشرتاطات االختبار والفحص الوارتة يف 
قررب  فحوص بعد اإلصالح بوضع عالمرة علرى احلاويرة الوسريطةيقوم الطرف الذ  يؤت  االختبارات وال 6-5-4-5-3

 يلي: ما عالمة النموذج التصميمي للصا ع، هبخت
 احلالة الي يبر  فياا اإلصالح؛ )ي(

 رمزا املرخص ل ؛ يو واسم الطرف الذ  يبرى اإلصالح )ب(
 وهاري  االختبارات والفحوص )الشار، السنة(. )ج(

مستوفية الشرتاطات االختبارات  2-5-4-5-6لفقرة  االختبار والفحوص الي جترى وفقا  لجيوز اعتبار  6-5-4-5-4
 والفحوص الدورية الي جترى ال عامخت و صف وال  سة يعوام.

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-5
 للسوائب اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المعدنية 6-5-5-1
نقرررل املرروات الصرررلبة والسررروائل. وهنرررا  لاملعررردة املعد يررة  علررى احلاويرررات الوسررريطة االشررررتاطات هنطبررق هرررذا 6-5-5-1-1

 ثالث فئات م  هذا احلاويات:
 (؛11Nو 11Bو 11Aة )اجلاذبيب هفر  يو متألة الي صلبللموات ال )ي(

 21A)( بررار 0.1ايلوباسرركال )  10يتجرراوز مررا ومرت  بضررغط  هفررر  يو متررألة الرري صررلبلمرروات الول )ب(
 (؛ 21Nو 21Bو

 (.31Nو 31Bو 31Aل )للسوائو  )ج(
هصرنع األبسرام مر  معردم مطلرري مناسر  ثبتر  متامرا  قابليتر  للحررام. ويرتم اللحرام مبارارة ويروفر السررالمة  6-5-5-1-2

 الكاملة. ويؤخذ يف االعتبار يتاء تربات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء.
 غ  متماثلة. بسب  جتاور فلزات نةالغلف بفعل إعطاب األبسامتجن  ب يُع  6-5-5-1-3
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 الفحص واالختبار 6-5-4-4
 بشأم اختبارات وفحوص احلاويات الوسيطة للسوائ  الي مت إصالحاا. 5-4-5-6ا ظر ييضا   مالحظة:

مرابررة للتأاررد مرر   يو مصررنوعة مرر  البالسررتيك اجلامررد يو معد يررةللسرروائ   اويررة وسرريطةهفحررص اررل ح 6-5-4-4-1
 :قبوهلا م  السلطة املختصة

 سرنواتهتجراوز  رس  ال ، مث بعرد ذلرك علرى فررتات)مبرا يف ذلرك بعرد صرنعاا( قبل بدء هشرغيلاا )ي(
 :بالتايل يتعلق فيما

 يف ذلك العالمات؛ مبا املطابقة للنموذج التصميمي '1'
 ة واخلاربية؛احلالة الداخلي '2'
 ؛ينبغي اما  يتاء جتايزات التشغيل وظائفاا '3'
بالقردر الرالزم إلبرراء فحرص مناسر   إال ، إم وبرد،العزل احلررار  وليس  هنا  حابة إىل إزالة 

 ؛للسوائ  احلاوية الوسيطة جلسم
 :بالتايل يتعلق فيما سنةخت و صف سنتهتجاوز  ال على فرتات )ب( 

 احلالة اخلاربية؛ '1'
 ؛ينبغي اما  يتاء جتايزات التشغيل وظائفاا '2'
 اوية الوسريطةبالقدر الالزم إلبراء فحص مناس  جلسم احل إال ، إم وبد،العزل احلرار  ينزع وال 

 .لسوائ 
 مطابقة يف مجيع النواحي لنموذباا التصميمي.للسوائ  وهكوم ال حاوية وسيطة  

مرابرة لنقرل  يو مر  البالسرتيك اجلامرد يو معد يرة ويرة وسريطةملنرع التسررب لكرل حاجيرى اختبرار مناسر   6-5-4-4-2
هفررر  حترر  الضررغط. ويعترد هررذا االختبررار بررزءا  مرر  بر ررامج ضررمام اجلرروتة حسرربما هررو  يو لنقررل املرروات الصررلبة الرري متررأل يو السروائل

 :3-7-6-5-6 يف الوفاء مبستوى االختبار املناس  املبختالي هبخت القدرة على  4-1-1-6منصوص علي  يف الفقرة 
 قبل استخداماا األول يف النقل؛ )ي(

 هتجاوز سنتخت و صف سنة. ال على فرتات )ب(
جماررزة بوسررائل اإلغررالق األوليررة للقرراع. وجيرروز اختبررار  ويلررزم يف هررذا االختبررار يم هكرروم احلاويررة الوسرريطة 

 هأثر  تائج االختبار بذلك.بدوم الغالف اخلاربي، شريطة عدم  الوعاء الداخلي يف حاوية وسيطة مرابة
االختبررار  يو إىل حررخت موعررد الفحررصواررل اختبررار بتقريررر عرر  اررل فحررص حيررتف  مالررك احلاويررة الوسرريطة  6-5-4-4-3

ويشررمل التقريررر  تررائج الفحررص واالختبررار، وحيرردت الطرررف القررائم بررالفحص واالختبررار )ا ظررر اررذلك اشرررتاطات  التررايل علررى األقررل.
 (.1-2-2-5-6وضع العالمات يف 
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ورت يف هررذا الفصررل، يم  ملررا جيرروز للسررلطة املختصررة يم هطلرر  يف ي  وقرر  اإلثبررات باالختبررارات، وفقررا   6-5-4-4-4
 احلاوية الوسيطة مستوفية الشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي. 

 التي تم إصالحهاللسوائب الحاويات الوسيطة  6-5-4-5
صرريا تاا  يو إصررالحااي  سررب  آخررر، يلررزم  يو دم )حرراتث مررثال ( تيجررة صرر اويررة وسرريطةحإذا ا عطبرر   6-5-4-5-1

 (، ئيرررغ هطرررابق النمررروذج التصرررميمي. ويسرررتبدل1-2-1يف  هعريرررف الصررريا ة الروهينيرررة للحاويررات الوسررريطةبطريقررة يخررررى )ا ظرررر 
حلاويررات الوسرريطة األوعيررة الداخليررة يف امرر  و  ،بالسررتيكية بامرردةاملصررنوعة مرر  مرروات مرر  يبسررام احلاويررات الوسرريطة  يُعطرر  مررا

 املرابة.
لكرل  باإلضافة إىل ي  اشرتاطات اختبرار وفحرص يخررى وارتة يف هرذا الالئحرة، مضرع احلاويرة الوسريطة 6-5-4-5-2

 ، وهعد التقارير املطلوبة بعد إمتام اإلصالح.4-4-5-6اشرتاطات االختبار والفحص الوارتة يف 
قررب  فحوص بعد اإلصالح بوضع عالمرة علرى احلاويرة الوسريطةيقوم الطرف الذ  يؤت  االختبارات وال 6-5-4-5-3

 يلي: ما عالمة النموذج التصميمي للصا ع، هبخت
 احلالة الي يبر  فياا اإلصالح؛ )ي(

 رمزا املرخص ل ؛ يو واسم الطرف الذ  يبرى اإلصالح )ب(
 وهاري  االختبارات والفحوص )الشار، السنة(. )ج(

مستوفية الشرتاطات االختبارات  2-5-4-5-6لفقرة  االختبار والفحوص الي جترى وفقا  لجيوز اعتبار  6-5-4-5-4
 والفحوص الدورية الي جترى ال عامخت و صف وال  سة يعوام.

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-5
 للسوائب اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المعدنية 6-5-5-1
نقرررل املرروات الصرررلبة والسررروائل. وهنرررا  لاملعررردة املعد يررة  علررى احلاويرررات الوسررريطة االشررررتاطات هنطبررق هرررذا 6-5-5-1-1

 ثالث فئات م  هذا احلاويات:
 (؛11Nو 11Bو 11Aة )اجلاذبيب هفر  يو متألة الي صلبللموات ال )ي(

 21A)( بررار 0.1ايلوباسرركال )  10يتجرراوز مررا ومرت  بضررغط  هفررر  يو متررألة الرري صررلبلمرروات الول )ب(
 (؛ 21Nو 21Bو

 (.31Nو 31Bو 31Aل )للسوائو  )ج(
هصرنع األبسرام مر  معردم مطلرري مناسر  ثبتر  متامرا  قابليتر  للحررام. ويرتم اللحرام مبارارة ويروفر السررالمة  6-5-5-1-2

 الكاملة. ويؤخذ يف االعتبار يتاء تربات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء.
 غ  متماثلة. بسب  جتاور فلزات نةالغلف بفعل إعطاب األبسامتجن  ب يُع  6-5-5-1-3
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علررى ي   قابلررة لالشررتعاللنقررل السرروائل الاملعرردة املصررنوعة مرر  األلومنيرروم  احلاويررات الوسرريطة لال هشررتم 6-5-5-1-4
 تيجرة قد يسب  هفاعال  خطر ا   ما غ  حممي معرة  للصدي، فوالذوغ ها املصنوعة م   اإلغالق ووسائليبزاء متحراة ااألغطية 

 صدمي مع األلومنيوم. يو هالمس احتكااي
 م  معاتم هستويف االشرتاطات التالية:املعد ية هصنع احلاويات الوسيطة  6-5-5-1-5

 مرع حررد يتىن   ع  ،هقل االستطالة عند اال كسار، بالنسبة املئوية ال يف حالة الفوالذ، )ي(
 لفرررررروالذا الشررررررد يف = احلررررررد األتىن املضررررررموم ملقاومررررررة Rmحيررررررغ  ؛يف املائررررررة 20 سرررررربت   مطلررررررق

 ؛(N/mm2) 2بوحدات  يوه /مم مقيسة املستخدم،
 مررررررررع حرررررررردة      ع ة، هقل االستطالة عند اال كسار، بالنسبة املئوي ال ،أللومنيوميف حالة ا )ب(

األلومنيررروم  يف = احلرررد األتىن املضرررموم ملقاومرررة الشرررد Rmيف املائرررة، حيرررغ  8  سررربت  يتىن مطلرررق
 ؛(N/mm2) 2بوحدات  يوه /مم مقيسة املستخدم،

 هرؤم العينات الي حتدت االستطالة عند اال كسار يف مستوى مستعر  بالنسربة الجتراا الدلفنرة، و هؤخذ و  
 ئيغ يكوم:

5d = Lo 
 Lo = يو 

 طول العينة قبل االختبار = Lo حيغ 
  d = القطر 
  A = .مساحة املقطع العرضي لعينة االختبار 

 احلد األتىن لسمك اجلدار: 6-5-5-1-6
 قل مسك اجلدار ع :ي ال ،Ao ×Rm=  000 10 املربعي الذ  يكوم  اجت  هو فوالذلل )ي(

 باللترات Cالسعة 

 (بالمليمترات )مم "T" سمك الجدار
 األنواع

11A, 11B, 11N 

 األنواع
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 محمي غير محمي محمي غير محمي
C  1000 2.0 1.5 2.5 2.0 

1000 < C  2000 T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/2000 + 2.0 T=C/2000 + 1.5 

2000 < C  3000 T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

 املربعري املسرتخدم عنرد اال كسرار  الفروالذالد يا )انسربة مئويرة( مر  االستطالة  = Ao حيغ 
 ؛(5-1-5-5-6الشد )ا ظر  إباات حت     

A65.5

10000 
Rm 

10000 
6Rm 
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املربعرري املوصرروف يف )ي(، يكرروم احلررد األتىن لسررمك اجلرردار وفقررا   الفرروالذ غرر للمعرراتم األخرررى  )ب(
 للمعاتلة التالية:

 
 ؛(املستخدم )باملليمرتات مسك اجلدار املعاتل املطلوب للمعدم = e1   حيغ: 
  eo =  ؛(املربعي )باملليمرتات فوالذاملطلوب لل دارلسمك اجلاحلد األتىن 
  Rm1 =  ملعدم املستخدميف امقاومة الشد الد يا املضمو ة (N/mm2) )؛)ا ظر )ج( يت اا 
  A1 =   إباراتاالستطالة الد يا )انسبة مئوية( للمعدم املستخدم عند اال كسار حت 

 ؛(5-1-5-5-6)ا ظر  الشد
 ؛1.5اجلدار بأ  حال ع   يقل مسك يال على 

 (Rm1)ملعرردم املسررتخدم يف األغرررا  احلسرراب املبررخت يف )ب(، هكرروم قرروة الشررد الررد يا املضررمو ة  )ج(
الفرررروالذ  عالدوليررررة للمرررراتة. غرررر  ي رررر  يف حالررررة ي رررروا  يو هرررري القيمررررة الررررد يا وفقررررا  للمعرررراي  الوطنيررررة

يف املائرة  15وفقا  ملعاي  املاتة بنسبة هصل إىل  Rm  األوستنيي، ميك  زياتة القيمة الد يا احملدتة ل
معيار للماتة املعنية، هكوم قيمرة  يوبد مل وإذاعندما هنص شااتة فحص املاتة على قيمة يعلى. 

Rm .هي القيمة الد يا الوارتة يف شااتة فحص املاتة 
لسروائل قراترة علرى هصرريف اميرة اافيرة ا املعردة لنقرل احلاويرات الوسريطةاشرتاطات مفيف الضرغط: هكروم  6-5-5-1-7

مرر  البخررار يف حالررة حرردوث إحاطررة بررالن ام لضررمام عرردم هصرردع اجلسررم. وميكرر  يم يتحقررق ذلررك بررأبازة مفيررف الضررغط التقليديررة 
يقرل مر  جممروع  برار( وال 0.65ايلوباسركال )  65يعلرى مر   حرد عنرد يكوم البدء يف مفيف الضرغط بوسائل هرايبية يخرى. وال يو

الغرررازات األخررررى اخلاملرررة،  الضرررغط اجلزئررري للارررواء يو ا  )ي  ضرررغط البخرررار ملررراتة املرررلء زائرررد يف احلاويرررات الوسررريطة ا ومرت الضرررغط املررر
. وهرار  4-1-1-4يف  برختهرو م حمدتا  علرى يسراس تربرة قصروى للمرلء امراو س، 55º ( عند(بار 1ايلوباسكال )  100 ا   اقص

 الالزمة يف حيةز البخار. مفيف الضغطيبازة 
  للسوائب المرنة اويات الوسيطةاشتراطات خاصة للح 6-5-5-2
 م  األ واع التالية:الي  املر ة الوسيطة على احلاويات االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-2-1

 13H1  هبطخت يو طالءموات بالستيكية منسوبة بدوم 
 13H2 ةطليموات بالستيكية منسوبة م 
 13H3 موات بالستيكية منسوبة مع بطا ة 
 13H4 ةابطمع  مطلية ،موات بالستيكية منسوبة  
 13H5 رقائق البالستيك 
 13L1  بطا ة يو طالء سيج بدوم 
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علررى ي   قابلررة لالشررتعاللنقررل السرروائل الاملعرردة املصررنوعة مرر  األلومنيرروم  احلاويررات الوسرريطة لال هشررتم 6-5-5-1-4
 تيجرة قد يسب  هفاعال  خطر ا   ما غ  حممي معرة  للصدي، فوالذوغ ها املصنوعة م   اإلغالق ووسائليبزاء متحراة ااألغطية 

 صدمي مع األلومنيوم. يو هالمس احتكااي
 م  معاتم هستويف االشرتاطات التالية:املعد ية هصنع احلاويات الوسيطة  6-5-5-1-5

 مرع حررد يتىن   ع  ،هقل االستطالة عند اال كسار، بالنسبة املئوية ال يف حالة الفوالذ، )ي(
 لفرررررروالذا الشررررررد يف = احلررررررد األتىن املضررررررموم ملقاومررررررة Rmحيررررررغ  ؛يف املائررررررة 20 سرررررربت   مطلررررررق

 ؛(N/mm2) 2بوحدات  يوه /مم مقيسة املستخدم،
 مررررررررع حرررررررردة      ع ة، هقل االستطالة عند اال كسار، بالنسبة املئوي ال ،أللومنيوميف حالة ا )ب(

األلومنيررروم  يف = احلرررد األتىن املضرررموم ملقاومرررة الشرررد Rmيف املائرررة، حيرررغ  8  سررربت  يتىن مطلرررق
 ؛(N/mm2) 2بوحدات  يوه /مم مقيسة املستخدم،

 هرؤم العينات الي حتدت االستطالة عند اال كسار يف مستوى مستعر  بالنسربة الجتراا الدلفنرة، و هؤخذ و  
 ئيغ يكوم:

5d = Lo 
 Lo = يو 

 طول العينة قبل االختبار = Lo حيغ 
  d = القطر 
  A = .مساحة املقطع العرضي لعينة االختبار 

 احلد األتىن لسمك اجلدار: 6-5-5-1-6
 قل مسك اجلدار ع :ي ال ،Ao ×Rm=  000 10 املربعي الذ  يكوم  اجت  هو فوالذلل )ي(

 باللترات Cالسعة 

 (بالمليمترات )مم "T" سمك الجدار
 األنواع

11A, 11B, 11N 

 األنواع
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 محمي غير محمي محمي غير محمي
C  1000 2.0 1.5 2.5 2.0 

1000 < C  2000 T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/2000 + 2.0 T=C/2000 + 1.5 

2000 < C  3000 T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

 املربعري املسرتخدم عنرد اال كسرار  الفروالذالد يا )انسربة مئويرة( مر  االستطالة  = Ao حيغ 
 ؛(5-1-5-5-6الشد )ا ظر  إباات حت     

A65.5

10000 
Rm 

10000 
6Rm 
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املربعرري املوصرروف يف )ي(، يكرروم احلررد األتىن لسررمك اجلرردار وفقررا   الفرروالذ غرر للمعرراتم األخرررى  )ب(
 للمعاتلة التالية:

 
 ؛(املستخدم )باملليمرتات مسك اجلدار املعاتل املطلوب للمعدم = e1   حيغ: 
  eo =  ؛(املربعي )باملليمرتات فوالذاملطلوب لل دارلسمك اجلاحلد األتىن 
  Rm1 =  ملعدم املستخدميف امقاومة الشد الد يا املضمو ة (N/mm2) )؛)ا ظر )ج( يت اا 
  A1 =   إباراتاالستطالة الد يا )انسبة مئوية( للمعدم املستخدم عند اال كسار حت 

 ؛(5-1-5-5-6)ا ظر  الشد
 ؛1.5اجلدار بأ  حال ع   يقل مسك يال على 

 (Rm1)ملعرردم املسررتخدم يف األغرررا  احلسرراب املبررخت يف )ب(، هكرروم قرروة الشررد الررد يا املضررمو ة  )ج(
الفرررروالذ  عالدوليررررة للمرررراتة. غرررر  ي رررر  يف حالررررة ي رررروا  يو هرررري القيمررررة الررررد يا وفقررررا  للمعرررراي  الوطنيررررة

يف املائرة  15وفقا  ملعاي  املاتة بنسبة هصل إىل  Rm  األوستنيي، ميك  زياتة القيمة الد يا احملدتة ل
معيار للماتة املعنية، هكوم قيمرة  يوبد مل وإذاعندما هنص شااتة فحص املاتة على قيمة يعلى. 

Rm .هي القيمة الد يا الوارتة يف شااتة فحص املاتة 
لسروائل قراترة علرى هصرريف اميرة اافيرة ا املعردة لنقرل احلاويرات الوسريطةاشرتاطات مفيف الضرغط: هكروم  6-5-5-1-7

مرر  البخررار يف حالررة حرردوث إحاطررة بررالن ام لضررمام عرردم هصرردع اجلسررم. وميكرر  يم يتحقررق ذلررك بررأبازة مفيررف الضررغط التقليديررة 
يقرل مر  جممروع  برار( وال 0.65ايلوباسركال )  65يعلرى مر   حرد عنرد يكوم البدء يف مفيف الضرغط بوسائل هرايبية يخرى. وال يو

الغرررازات األخررررى اخلاملرررة،  الضرررغط اجلزئررري للارررواء يو ا  )ي  ضرررغط البخرررار ملررراتة املرررلء زائرررد يف احلاويرررات الوسررريطة ا ومرت الضرررغط املررر
. وهرار  4-1-1-4يف  برختهرو م حمدتا  علرى يسراس تربرة قصروى للمرلء امراو س، 55º ( عند(بار 1ايلوباسكال )  100 ا   اقص

 الالزمة يف حيةز البخار. مفيف الضغطيبازة 
  للسوائب المرنة اويات الوسيطةاشتراطات خاصة للح 6-5-5-2
 م  األ واع التالية:الي  املر ة الوسيطة على احلاويات االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-2-1

 13H1  هبطخت يو طالءموات بالستيكية منسوبة بدوم 
 13H2 ةطليموات بالستيكية منسوبة م 
 13H3 موات بالستيكية منسوبة مع بطا ة 
 13H4 ةابطمع  مطلية ،موات بالستيكية منسوبة  
 13H5 رقائق البالستيك 
 13L1  بطا ة يو طالء سيج بدوم 
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 13L2 مطلي سيج ، 
 13L3 مع بطا ة  سيج 
 13L4 مطلي ومبطة  ، سيج 
 13M1 ورق، متعدت اجلدرام 
 13M2  اءللم مقاومورق، متعدت اجلدرام و 
 ة فقط.صلباملر ة لنقل املوات ال ومصص احلاويات الوسيطة 

مالئمرخت  املر رة الوسيطة م  موات مناسبة؛ وهكوم قوة املاتة وبناء احلاويةالوسيطة هصنع يبسام احلاويات  6-5-5-2-2
 لسعتاا واستخداماا املزمع.

، بعرد غمرهرا 13M2و 13M1 املر رة مر   روعي تخدم يف بنراء احلاويرات الوسريطةحتتف  مجيع املوات الي هس 6-5-5-2-3
قيسر  يف األصرل علرى املراتة  امرا  علرى األقرل مر  مقاومرة الشرديف املائرة  85ساعة، بنسبة  24هقل ع   ال بالكامل يف املاء ملدة
 يقل. يو م  الرطوبة النسبيةيف املائة  67املكيفة للتوازم عند 

ييرة طريقرة معاتلرة. وهرؤمة  مجيرع هنايرات  يو التصرميغ يو براحلرارة اإلغرالق يو هشكيل الدرزات بالغرزيلزم  6-5-5-2-4
 الدرزات ذات الغرز.

 فروق البنفسرجي اإلشرعاعالنرابم عر   ولال طراطاملر رة مقاومرة اافيرة للتقراتم الوسيطة احلاويات  هتوفةر يف 6-5-5-2-5
 .املقصوتعل هذا احلاويات مالئمة الستخداماا جت مقاومةاحملتواة، املاتة  ع  فعل يو ع  الظروف املناخية يو
واملصنوعة م  للسوائ  املر ة الوسيطة فوق البنفسجي للحاويات  اإلشعاعحيثما يتطل  األمر وقاية م   6-5-5-2-6

بة. وهكرروم هررذا املرروات املضررافة املناسرر الصرراتةات يو غرر ا مرر  الصرربغات يو باضررافة يسرروت الكربرروم الوقايررة كفررلاملرروات البالسررتيكية، هُ 
غرر  هلرررك الررري  صررراتةات يو صرربغات يو هظرررل فعالررة طررروال بقرراء اجلسرررم. وعنرردما يسرررتخدم يسرروت الكربرررومو متوافقررة مرررع احملتويررات 

 استخدم  لدى هصنيع النموذج التصميمي املختد، ميك  االستغناء ع  إعراتة االختبرار إذا ارام التغير  يف حمتروى يسروت الكربروم
 اخلصائص الفيزيائية ملاتة البناء. يفيؤثر هأث ا  ضارا   ال الصاتةةحمتوى املاتة  يو يف حمتوى الصبغة يو
هرؤثر  يال موات مضافة يف ماتة اجلسم لتحسخت املقاومة للتقراتم وخلدمرة يغررا  يخررى شرريطة إتماججيوز  6-5-5-2-7

 كيميائية للماتة.ال يو اخلصائص الفيزيائية يفضارا   هأث ااملوات املضافة 
. للسرروائ  اويررات الوسرريطةيف صررنع يبسررام احل اسررتخدم ال هسررتخدم ييررة مرراتة مستخلصررة مرر  يوعيررة  6-5-5-2-8

مينررع هررذا إعرراتة اسررتخدام يبررزاء املكو ررات  وال اخلرررتة الناجتررة مرر   فررس عمليررة التصررنيع. يو اإل ترراجولكر  ميكرر  اسررتخدام خملفررات 
 على ي   و يف استخدام سابق. يُعطب هكوم هذا املكو ات قد  يال صات شريطةمثل املعدات امللحقة وقواعد املن

  .1:2 هتجاوز  سبة االرهفاع إىل العر  ال بعد التعبئة، 6-5-5-2-9
وصنعاا مع سعة احلاوية واالستخدام املخصصة  هتاهتناس  قو و ، مالئمةهكوم البطا ة مصنوعة م  ماتة  6-5-5-2-10

وقرراترة علررى مقاومررة الضررغوط والصرردمات الرري ميكرر  حرردوثاا يف ظررروف  ما عررة للتنخيررل ائل اإلغررالقووسررلرر . وهكرروم الوصررالت 
 املناولة والنقل العاتيخت.
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 جامدالمصنوعة من بالستيك للسوائب  اويات الوسيطةاشتراطات خاصة للح 6-5-5-3
 ةصرررررلبلنقرررررل املررررروات الاملعررررردة البالسرررررتيكية اجلامررررردة  علرررررى احلاويرررررات الوسررررريطة االشررررررتاطاتهنطبرررررق هرررررذا  6-5-5-3-1
 :هيالبالستيكية اجلامدة  السوائل. وي واع احلاويات الوسيطة يو

11H1  اويررات الوسرريطةل احلمررل الكلري عنرردما يررتم هنضرريد احلم ررحمصررممة لتو جمارزة مبعرردات هيكليررة ،
 باجلاذبيةهفريغاا  يو ملؤهاة الي يتم صلبخصصة للموات الامل

11H2  هفر  باجلاذبية يو متألمستندة إىل قوهتا توم تعامات، خمصصة للموات اجلامدة الي 
21H1  اويرات الوسريطةمصممة الحتمال احلمل الكلي عنردما يرتم هنضريد احلو جمازة مبعدات هيكلية ،

 الضغط حت هفريغاا  يو ملؤهاة الي يتم صلبخمصصة للموات ال
21H2 الضغطحت    هفر  يو متألصصة للموات اجلامدة الي مستندة إىل قوهتا توم تعامات، خم 
31H1 احلاويررات الوسرريطةمررل احلمررل الكلرري عنرردما يررتم هنضرريد حجماررزة مبعرردات هيكليررة مصررممة لت 

 لسوائللنقل ا
31H2 تعامات، للسوائل.توم  مستندة إىل قوهتا 

سررررعت  هبعررررا  لتا ررررة اافيررررة مبمواصررررفات معروفررررة ويكرررروم  اتيصرررنع اجلسررررم مرررر  مرررروات بالسررررتيكية مناسرررربة ذ 6-5-5-3-2
 فررروق البنفسرررجي إذا اإلشررعاع يو املررراتة احملترررواة بسررب  واال طررراطللتقررراتم مناسرربة لمررراتة مقاومرررة للررر . وهكرروم  واالسررتخدام املقررررر

يشرركل ي   فرراذ للمرراتة احملتررواة خطرررا  يف  وال حرردث. ويؤخررذ يف االعتبررار حسرر  االقتضرراء األتاء يف تربررة احلرررارة املنخفضررة. مررا
 لظروف العاتية للنقل.ا

غرر ا مرر   يو باضررافة يسرروت الكربررومهكفررل فسررجي مطلوبررة، نفرروق الب اإلشررعاععنرردما هكرروم الوقايررة مرر   6-5-5-3-3
ظررل فعالررة طرروال مرردة بقرراء اجلسررم. وعنرردما هاملناسرربة. وهكرروم هررذا املرروات املضررافة متوافقررة مررع احملتويررات و الصرراتةات  يو الصرربغات

غر  هلرك الري اسرتخدم  يف صرنع النمروذج التصرميمي املخترد، ميكر  االسرتغناء  صراتةات يو صربغات يو يستخدم يسروت الكربروم
اخلصرائص الفيزيائيرة  يفيرؤثر هرأث ا  ضرارا   ال صراتةاملاتة ال يو الصبغة يو ع  إعاتة االختبار إذا اام التغي  يف حمتوى يسوت الكربوم

 ملاتة البناء.
 خلدمرررة يغررررا  يخررررى، شرررريطة يو مررروات مضرررافة يف مررراتة اجلسرررم لتحسرررخت املقاومرررة للتقررراتم وز إتمررراججيررر 6-5-5-3-4
 الكيميائية للماتة. يو اخلصائص الفيزيائية يفهؤثر هذا املوات هأث ا  ضارا   يال
 ابقايررالبالسرتيكية اجلامردة اسررتخدام ييرة مراتة سرربق اسرتخداماا غر   ال جيروز يف صرنع احلاويرات الوسرريطة 6-5-5-3-5

 املوات املعات طحناا والناجتة م   فس عملية التصنيع. يو اإل تاج
 المركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكيةاويات الوسيطة اشتراطات خاصة للح 6-5-5-4
 والسوائل م  األ واع التالية: صلبةاملرابة لنقل املوات ال على احلاويات الوسيطة االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-4-1

11HZ1 ة صرلبملروات الا لنقرل ، املَعردةةامردذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل ،املرابة احلاويات الوسيطة
 هفر  باجلاذبية يو الي متأل
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 13L2 مطلي سيج ، 
 13L3 مع بطا ة  سيج 
 13L4 مطلي ومبطة  ، سيج 
 13M1 ورق، متعدت اجلدرام 
 13M2  اءللم مقاومورق، متعدت اجلدرام و 
 ة فقط.صلباملر ة لنقل املوات ال ومصص احلاويات الوسيطة 

مالئمرخت  املر رة الوسيطة م  موات مناسبة؛ وهكوم قوة املاتة وبناء احلاويةالوسيطة هصنع يبسام احلاويات  6-5-5-2-2
 لسعتاا واستخداماا املزمع.

، بعرد غمرهرا 13M2و 13M1 املر رة مر   روعي تخدم يف بنراء احلاويرات الوسريطةحتتف  مجيع املوات الي هس 6-5-5-2-3
قيسر  يف األصرل علرى املراتة  امرا  علرى األقرل مر  مقاومرة الشرديف املائرة  85ساعة، بنسبة  24هقل ع   ال بالكامل يف املاء ملدة
 يقل. يو م  الرطوبة النسبيةيف املائة  67املكيفة للتوازم عند 

ييرة طريقرة معاتلرة. وهرؤمة  مجيرع هنايرات  يو التصرميغ يو براحلرارة اإلغرالق يو هشكيل الدرزات بالغرزيلزم  6-5-5-2-4
 الدرزات ذات الغرز.

 فروق البنفسرجي اإلشرعاعالنرابم عر   ولال طراطاملر رة مقاومرة اافيرة للتقراتم الوسيطة احلاويات  هتوفةر يف 6-5-5-2-5
 .املقصوتعل هذا احلاويات مالئمة الستخداماا جت مقاومةاحملتواة، املاتة  ع  فعل يو ع  الظروف املناخية يو
واملصنوعة م  للسوائ  املر ة الوسيطة فوق البنفسجي للحاويات  اإلشعاعحيثما يتطل  األمر وقاية م   6-5-5-2-6

بة. وهكرروم هررذا املرروات املضررافة املناسرر الصرراتةات يو غرر ا مرر  الصرربغات يو باضررافة يسرروت الكربرروم الوقايررة كفررلاملرروات البالسررتيكية، هُ 
غرر  هلرررك الررري  صررراتةات يو صرربغات يو هظرررل فعالررة طررروال بقرراء اجلسرررم. وعنرردما يسرررتخدم يسرروت الكربرررومو متوافقررة مرررع احملتويررات 

 استخدم  لدى هصنيع النموذج التصميمي املختد، ميك  االستغناء ع  إعراتة االختبرار إذا ارام التغير  يف حمتروى يسروت الكربروم
 اخلصائص الفيزيائية ملاتة البناء. يفيؤثر هأث ا  ضارا   ال الصاتةةحمتوى املاتة  يو يف حمتوى الصبغة يو
هرؤثر  يال موات مضافة يف ماتة اجلسم لتحسخت املقاومة للتقراتم وخلدمرة يغررا  يخررى شرريطة إتماججيوز  6-5-5-2-7

 كيميائية للماتة.ال يو اخلصائص الفيزيائية يفضارا   هأث ااملوات املضافة 
. للسرروائ  اويررات الوسرريطةيف صررنع يبسررام احل اسررتخدم ال هسررتخدم ييررة مرراتة مستخلصررة مرر  يوعيررة  6-5-5-2-8

مينررع هررذا إعرراتة اسررتخدام يبررزاء املكو ررات  وال اخلرررتة الناجتررة مرر   فررس عمليررة التصررنيع. يو اإل ترراجولكر  ميكرر  اسررتخدام خملفررات 
 على ي   و يف استخدام سابق. يُعطب هكوم هذا املكو ات قد  يال صات شريطةمثل املعدات امللحقة وقواعد املن

  .1:2 هتجاوز  سبة االرهفاع إىل العر  ال بعد التعبئة، 6-5-5-2-9
وصنعاا مع سعة احلاوية واالستخدام املخصصة  هتاهتناس  قو و ، مالئمةهكوم البطا ة مصنوعة م  ماتة  6-5-5-2-10

وقرراترة علررى مقاومررة الضررغوط والصرردمات الرري ميكرر  حرردوثاا يف ظررروف  ما عررة للتنخيررل ائل اإلغررالقووسررلرر . وهكرروم الوصررالت 
 املناولة والنقل العاتيخت.
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 جامدالمصنوعة من بالستيك للسوائب  اويات الوسيطةاشتراطات خاصة للح 6-5-5-3
 ةصرررررلبلنقرررررل املررررروات الاملعررررردة البالسرررررتيكية اجلامررررردة  علرررررى احلاويرررررات الوسررررريطة االشررررررتاطاتهنطبرررررق هرررررذا  6-5-5-3-1
 :هيالبالستيكية اجلامدة  السوائل. وي واع احلاويات الوسيطة يو

11H1  اويررات الوسرريطةل احلمررل الكلري عنرردما يررتم هنضرريد احلم ررحمصررممة لتو جمارزة مبعرردات هيكليررة ،
 باجلاذبيةهفريغاا  يو ملؤهاة الي يتم صلبخصصة للموات الامل

11H2  هفر  باجلاذبية يو متألمستندة إىل قوهتا توم تعامات، خمصصة للموات اجلامدة الي 
21H1  اويرات الوسريطةمصممة الحتمال احلمل الكلي عنردما يرتم هنضريد احلو جمازة مبعدات هيكلية ،

 الضغط حت هفريغاا  يو ملؤهاة الي يتم صلبخمصصة للموات ال
21H2 الضغطحت    هفر  يو متألصصة للموات اجلامدة الي مستندة إىل قوهتا توم تعامات، خم 
31H1 احلاويررات الوسرريطةمررل احلمررل الكلرري عنرردما يررتم هنضرريد حجماررزة مبعرردات هيكليررة مصررممة لت 

 لسوائللنقل ا
31H2 تعامات، للسوائل.توم  مستندة إىل قوهتا 

سررررعت  هبعررررا  لتا ررررة اافيررررة مبمواصررررفات معروفررررة ويكرررروم  اتيصرررنع اجلسررررم مرررر  مرررروات بالسررررتيكية مناسرررربة ذ 6-5-5-3-2
 فررروق البنفسرررجي إذا اإلشررعاع يو املررراتة احملترررواة بسررب  واال طررراطللتقررراتم مناسرربة لمررراتة مقاومرررة للررر . وهكرروم  واالسررتخدام املقررررر

يشرركل ي   فرراذ للمرراتة احملتررواة خطرررا  يف  وال حرردث. ويؤخررذ يف االعتبررار حسرر  االقتضرراء األتاء يف تربررة احلرررارة املنخفضررة. مررا
 لظروف العاتية للنقل.ا

غرر ا مرر   يو باضررافة يسرروت الكربررومهكفررل فسررجي مطلوبررة، نفرروق الب اإلشررعاععنرردما هكرروم الوقايررة مرر   6-5-5-3-3
ظررل فعالررة طرروال مرردة بقرراء اجلسررم. وعنرردما هاملناسرربة. وهكرروم هررذا املرروات املضررافة متوافقررة مررع احملتويررات و الصرراتةات  يو الصرربغات

غر  هلرك الري اسرتخدم  يف صرنع النمروذج التصرميمي املخترد، ميكر  االسرتغناء  صراتةات يو صربغات يو يستخدم يسروت الكربروم
اخلصرائص الفيزيائيرة  يفيرؤثر هرأث ا  ضرارا   ال صراتةاملاتة ال يو الصبغة يو ع  إعاتة االختبار إذا اام التغي  يف حمتوى يسوت الكربوم

 ملاتة البناء.
 خلدمرررة يغررررا  يخررررى، شرررريطة يو مررروات مضرررافة يف مررراتة اجلسرررم لتحسرررخت املقاومرررة للتقررراتم وز إتمررراججيررر 6-5-5-3-4
 الكيميائية للماتة. يو اخلصائص الفيزيائية يفهؤثر هذا املوات هأث ا  ضارا   يال
 ابقايررالبالسرتيكية اجلامردة اسررتخدام ييرة مراتة سرربق اسرتخداماا غر   ال جيروز يف صرنع احلاويرات الوسرريطة 6-5-5-3-5

 املوات املعات طحناا والناجتة م   فس عملية التصنيع. يو اإل تاج
 المركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكيةاويات الوسيطة اشتراطات خاصة للح 6-5-5-4
 والسوائل م  األ واع التالية: صلبةاملرابة لنقل املوات ال على احلاويات الوسيطة االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-4-1

11HZ1 ة صرلبملروات الا لنقرل ، املَعردةةامردذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل ،املرابة احلاويات الوسيطة
 هفر  باجلاذبية يو الي متأل
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11HZ2 ة صررلبملرروات الا لنقررل ، املَعرردةةذات الوعرراء الررداخلي البالسررتيكي املرررم ،املرابررة احلاويررات الوسرريطة
 هفر  باجلاذبية يو الي متأل

21HZ1 ة صرلبملروات الا لنقرل ، املَعردةةامردذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل ،املرابة احلاويات الوسيطة
 هفر  حت  الضغط يو الي متأل

21HZ2 ة صررلبملرروات اللنقررل ا ، املَعرردةةاملرررمذات الوعرراء الررداخلي البالسررتيكي  ،املرابررة احلاويررات الوسرريطة
 هفر  حت  الضغط يو الي متأل

31HZ1  لسوائلا لنقل ، املَعدةةامدذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل ،املرابة يات الوسيطةاحلاو 
31HZ2 لسوائلا لنقل ، املَعدةةذات الوعاء الداخلي البالستيكي املرم ،املرابة احلاويات الوسيطة. 

لبيررام )ب( 1-4-1-5-6ورت يف  ملررا ئرررف ابرر  وفقررا   Zالرمررز بابرردال احلرررف الالهيرري  نرراسررتكمل هيو  
 طبيعة املاتة املستخدمة يف الغالف اخلاربي.

" صررل بردوم غالفر  اخلراربي. والوعراء الرداخلي "ال االحتررواءال يقصرد مر  الوعراء الرداخلي هأتيرة وظيفرة  6-5-5-4-2
غر   ، وبدوم الوعاء اخلاربي. وي  وعراء تاخلريوسائل اإلغالقهو وعاء حيتف  بشكل  اخلاربي عندما يكوم فارغا  بدوم وبوت 

 "."صل " يعتد "مر ا  
 عطررر يترررألف الغرررالف اخلررراربي عررراتة مررر  مررراتة صرررلبة مشررركلة ئيرررغ حتمررري الوعررراء الرررداخلي مررر  ي   6-5-5-4-3

 . ويشمل املنصة السفلية حس  االقتضاء.االحتواءيقصد من  هأتية وظيفة  وال املناولة والنقل يثناءفيزيائي 
هقيرريم سررالمة احلاويررة  هصررميما ُيسرراِّلات الغررالف اخلرراربي احملرريط لررا املرابررة ذ هصررمم احلاويررة الوسرريطة 6-5-5-4-4

 الداخلية عق  اختبار عدم التسرب واالختبار اهليدرويل.
 لرتا . 31HZ2 250 1 م  النوع سعة احلاوية الوسيطة تجاوزال ه 6-5-5-4-5

تا رة اافيرة بالنسربة مبويكروم  ،معروفرةيصنع الوعاء الرداخلي مر  مروات بالسرتيكية مناسربة ذات مواصرفات  6-5-5-4-6
 لرري حيتوياررا الوعرراء،الررذ  يررنجم عرر  املرراتة اواال طرراط للتقرراتم بصررورة اافيررة لرر . وهكرروم املرراتة مقاومررة  لسررعت  واالسررتخدام املقرررر

يشركل ي   ال ويم ،حس  االقتضاء األتاء يف تربرة احلررارة املنخفضرةويراعى . حس  األحوال ،فوق البنفسجي اعشعع  اإل يو
  فاذ للماتة احملتواة خطرا  يف الظروف العاتية للنقل.

 غر ا مر  الصربغات يو يسروت الكربروميضراف فروق البنفسرجي مطلوبرة  اإلشرعاعحيثما هكروم الوقايرة مر   6-5-5-4-7
حالرة اسرتخدام  يفو  الوعراء الرداخلي. طروال عمررهظرل فعالرة و متوافقرة مرع احملتويرات  اإلضرافاتاملناسبة. وهكوم هذا  الصاتةات يو

غرر  هلررك املسررتخدمة يف صررناعة النمرروذج التصررميمي املختررد، ميكرر  االسررتغناء عرر  إعرراتة  صرراتةات يو صرربغات يو يسرروت الكربرروم
اخلصررائص الفيزيائيررة ملرراتة  يف سررلبيا  يررؤثر هررأث ا   ال الصرراتةاملرراتة  يو الصرربغة يو االختبررار إذا اررام التغيرر  يف حمترروى يسرروت الكربرروم

 .البناء
خلدمررة يغرررا  يخرررى،  يو املقاومررة للتقرراتم لتحسررخت مرروات مضررافة يف مرراتة الوعرراء الررداخلي جيرروز إتمرراج 6-5-5-4-8

 الكيميائية للماتة. يو اخلصائص الفيزيائية يف سلبيا  هؤثر هذا املوات هأث ا   يال شريطة
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املروات املعرات  يو اإل تراج بقايراغر   اسرتخداماامراتة سربق ي  اسرتخدام  يف صرنع األوعيرة الداخليرةال جيوز  6-5-5-4-9
 طحناا والناجتة م   فس عملية التصنيع.

 على األقل. رقائقثالث م   31HZ2ع م  النو  حاوية الوسيطةيتكوم الوعاء الداخلي لل 6-5-5-4-10
 هلا. قررخدام املاملرابة واالستالوسيطة هتناس  قوة ماتة الغالف اخلاربي وبناؤا مع سعة احلاوية  6-5-5-4-11
 الوعاء الداخلي. يُعط  م  ي   توء ميك  يم  يكوم الغالف اخلاربي خاليا   6-5-5-4-12

 .األلومنيوم م  معدم مالئم ذ  مسك ااف يو الغالف اخلاربي املصنوع م  الفوالذ يب  6-5-5-4-13
ل التجررار  داو للترر ا  صرراحلالتجفيررف يكروم اخلشرر  الطبيعرري املسررتخدم يف صررناعة الغررالف اخلراربي بيررد  6-5-5-4-14

م  العيوب الي ميك  يم هضعف ماتيا  قوة ي  برزء مر  الغرالف. وميكر  صرناعة اجلرزء العلرو  والسرفلي مر  خشر  معرات  وخاليا  
 ي   وع آخر مناس . يو احلبييب يو مقاوم للماء مثل يلواح اخلش  املضغوط التكوي 

مبنشرار توار علرى  ا  يف صناعة الغالف اخلاربي بيد التجفيرف مقطوعر يكوم اخلش  الرقائقي املستخدم 6-5-5-4-15
 هلصررقمرر  ي  عيرروب ميكرر  يم هضررعف إىل حررد ابرر  مرر  قرروة الغررالف. و  يررا  للتبرراتل التجررار  وخال ا  قشرررة، صرراحل يو هيئررة شرررائح

ائقي مرر  يبررل بنرراء الغررالف. مبرراتة الصررقة مقاومررة للمرراء. وميكرر  اسررتخدام مرروات يخرررى مناسرربة مررع اخلشرر  الرقرر املرتاصررةالرقررائق 
 بوسائل مناسبة على  و واثل. ُيضبط هرايباا يو طرافاأل يو الزوايايعمدة  هُثبَّ  على يو األغلفة بيدا   وُهسمَّر

 اخلشرر  املعرررات التكرروي  املقرراوم للمررراء مثررل يلرررواح اخلشرر  املضرررغوط مررر  برردرام الغرررالف اخلرراربي هبرر  6-5-5-4-16
 يخرى مالئمة. وميك  استخدام موات يخرى مالئمة يف بناء األبزاء األخرى م  الغالف.ي  ي واع  يو احلبييب يو

 ليفرري، يسررتخدم ارهرروم ليفرري قررو  مرر  صررنف بيررد مصررم الللغررالف اخلرراربي املصررنوع مرر  الكرهرروم  6-5-5-4-17
وم مقاومررة السرطح اخلرراربي متعردت اجلرردرام( يناسر  سررعة الغرالف واالسررتخدام املقررر لرر . وهكر يو مرزتوج الوبرر  )جبردار واحررد يو

تقيقررة لتحديررد  30( ملرردة Cobbاختبررار جيرررى بطريقررة ارروب ) حيرردتا امررا  ،2 /م 155 هتجرراوز الزيرراتة يف الكتلررة ال للمرراء ئيررغ
وهتصرررف خبرررواص ثررري مناسررربة. ويقطرررع  ،ISO 535:1991 رقرررم، القياسررريتوحيرررد لل ةالدوليررر املنظمرررة معيرررارا ظرررر  -امتصررراص املررراء، 

 يف السررطح حرردوث شررروخ يو ئيررغ ميكرر  القيررام بعمليررة التجميررع برردوم هشررقق ويشررق ، برردوم خرردوش  غضةرريو  ليفرريالالكرهرروم 
 .بالظاارات املقابلة هلا بغراء متخت يلواح الكرهوم الليفي املموجت دَ خُ  لصقهُ حدوث ثي غ  مالئم. و  يو
يم هكرروم هررذا  يو يفرري إطررار خشرريبلالميكرر  يم يكرروم ألطررراف الغررالف اخلرراربي املصررنوع مرر  الكرهرروم  6-5-5-4-18

 خشبية. بعوار األطراف مصنوعة الية م  اخلش . وميك  هقويتاا 
 مرتاابررة جُتعررل يو ليفرري بشررريط الصررقالالررربط يف الغررالف اخلرراربي املصررنوع مرر  الكرهرروم  وصررالتم َضررهُ  6-5-5-4-19
 الصق بشريط يو لصقبال اإلغالقالربط على  و مناس . وحيثما يتم  وصالتهراا  يكوم هدرز مبشابك معد ية. و  يو لصقوهُ 
 ستخدم ماتة الصقة مقاومة للماء.ه

الغررالف اخلرراربي مصررنوعا  مرر  مرراتة بالسررتيكية هنطبررق األحكررام ذات الصررلة الرري يكرروم فياررا الررة احليف  6-5-5-4-20
  .9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6الوارتة يف 
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11HZ2 ة صررلبملرروات الا لنقررل ، املَعرردةةذات الوعرراء الررداخلي البالسررتيكي املرررم ،املرابررة احلاويررات الوسرريطة
 هفر  باجلاذبية يو الي متأل

21HZ1 ة صرلبملروات الا لنقرل ، املَعردةةامردذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل ،املرابة احلاويات الوسيطة
 هفر  حت  الضغط يو الي متأل

21HZ2 ة صررلبملرروات اللنقررل ا ، املَعرردةةاملرررمذات الوعرراء الررداخلي البالسررتيكي  ،املرابررة احلاويررات الوسرريطة
 هفر  حت  الضغط يو الي متأل

31HZ1  لسوائلا لنقل ، املَعدةةامدذات الوعاء الداخلي البالستيكي اجل ،املرابة يات الوسيطةاحلاو 
31HZ2 لسوائلا لنقل ، املَعدةةذات الوعاء الداخلي البالستيكي املرم ،املرابة احلاويات الوسيطة. 

لبيررام )ب( 1-4-1-5-6ورت يف  ملررا ئرررف ابرر  وفقررا   Zالرمررز بابرردال احلرررف الالهيرري  نرراسررتكمل هيو  
 طبيعة املاتة املستخدمة يف الغالف اخلاربي.

" صررل بردوم غالفر  اخلراربي. والوعراء الرداخلي "ال االحتررواءال يقصرد مر  الوعراء الرداخلي هأتيرة وظيفرة  6-5-5-4-2
غر   ، وبدوم الوعاء اخلاربي. وي  وعراء تاخلريوسائل اإلغالقهو وعاء حيتف  بشكل  اخلاربي عندما يكوم فارغا  بدوم وبوت 

 "."صل " يعتد "مر ا  
 عطررر يترررألف الغرررالف اخلررراربي عررراتة مررر  مررراتة صرررلبة مشررركلة ئيرررغ حتمررري الوعررراء الرررداخلي مررر  ي   6-5-5-4-3

 . ويشمل املنصة السفلية حس  االقتضاء.االحتواءيقصد من  هأتية وظيفة  وال املناولة والنقل يثناءفيزيائي 
هقيرريم سررالمة احلاويررة  هصررميما ُيسرراِّلات الغررالف اخلرراربي احملرريط لررا املرابررة ذ هصررمم احلاويررة الوسرريطة 6-5-5-4-4

 الداخلية عق  اختبار عدم التسرب واالختبار اهليدرويل.
 لرتا . 31HZ2 250 1 م  النوع سعة احلاوية الوسيطة تجاوزال ه 6-5-5-4-5

تا رة اافيرة بالنسربة مبويكروم  ،معروفرةيصنع الوعاء الرداخلي مر  مروات بالسرتيكية مناسربة ذات مواصرفات  6-5-5-4-6
 لرري حيتوياررا الوعرراء،الررذ  يررنجم عرر  املرراتة اواال طرراط للتقرراتم بصررورة اافيررة لرر . وهكرروم املرراتة مقاومررة  لسررعت  واالسررتخدام املقرررر

يشركل ي   ال ويم ،حس  االقتضاء األتاء يف تربرة احلررارة املنخفضرةويراعى . حس  األحوال ،فوق البنفسجي اعشعع  اإل يو
  فاذ للماتة احملتواة خطرا  يف الظروف العاتية للنقل.

 غر ا مر  الصربغات يو يسروت الكربروميضراف فروق البنفسرجي مطلوبرة  اإلشرعاعحيثما هكروم الوقايرة مر   6-5-5-4-7
حالرة اسرتخدام  يفو  الوعراء الرداخلي. طروال عمررهظرل فعالرة و متوافقرة مرع احملتويرات  اإلضرافاتاملناسبة. وهكوم هذا  الصاتةات يو

غرر  هلررك املسررتخدمة يف صررناعة النمرروذج التصررميمي املختررد، ميكرر  االسررتغناء عرر  إعرراتة  صرراتةات يو صرربغات يو يسرروت الكربرروم
اخلصررائص الفيزيائيررة ملرراتة  يف سررلبيا  يررؤثر هررأث ا   ال الصرراتةاملرراتة  يو الصرربغة يو االختبررار إذا اررام التغيرر  يف حمترروى يسرروت الكربرروم

 .البناء
خلدمررة يغرررا  يخرررى،  يو املقاومررة للتقرراتم لتحسررخت مرروات مضررافة يف مرراتة الوعرراء الررداخلي جيرروز إتمرراج 6-5-5-4-8

 الكيميائية للماتة. يو اخلصائص الفيزيائية يف سلبيا  هؤثر هذا املوات هأث ا   يال شريطة
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املروات املعرات  يو اإل تراج بقايراغر   اسرتخداماامراتة سربق ي  اسرتخدام  يف صرنع األوعيرة الداخليرةال جيوز  6-5-5-4-9
 طحناا والناجتة م   فس عملية التصنيع.

 على األقل. رقائقثالث م   31HZ2ع م  النو  حاوية الوسيطةيتكوم الوعاء الداخلي لل 6-5-5-4-10
 هلا. قررخدام املاملرابة واالستالوسيطة هتناس  قوة ماتة الغالف اخلاربي وبناؤا مع سعة احلاوية  6-5-5-4-11
 الوعاء الداخلي. يُعط  م  ي   توء ميك  يم  يكوم الغالف اخلاربي خاليا   6-5-5-4-12

 .األلومنيوم م  معدم مالئم ذ  مسك ااف يو الغالف اخلاربي املصنوع م  الفوالذ يب  6-5-5-4-13
ل التجررار  داو للترر ا  صرراحلالتجفيررف يكروم اخلشرر  الطبيعرري املسررتخدم يف صررناعة الغررالف اخلراربي بيررد  6-5-5-4-14

م  العيوب الي ميك  يم هضعف ماتيا  قوة ي  برزء مر  الغرالف. وميكر  صرناعة اجلرزء العلرو  والسرفلي مر  خشر  معرات  وخاليا  
 ي   وع آخر مناس . يو احلبييب يو مقاوم للماء مثل يلواح اخلش  املضغوط التكوي 

مبنشرار توار علرى  ا  يف صناعة الغالف اخلاربي بيد التجفيرف مقطوعر يكوم اخلش  الرقائقي املستخدم 6-5-5-4-15
 هلصررقمرر  ي  عيرروب ميكرر  يم هضررعف إىل حررد ابرر  مرر  قرروة الغررالف. و  يررا  للتبرراتل التجررار  وخال ا  قشرررة، صرراحل يو هيئررة شرررائح

ائقي مرر  يبررل بنرراء الغررالف. مبرراتة الصررقة مقاومررة للمرراء. وميكرر  اسررتخدام مرروات يخرررى مناسرربة مررع اخلشرر  الرقرر املرتاصررةالرقررائق 
 بوسائل مناسبة على  و واثل. ُيضبط هرايباا يو طرافاأل يو الزوايايعمدة  هُثبَّ  على يو األغلفة بيدا   وُهسمَّر

 اخلشرر  املعرررات التكرروي  املقرراوم للمررراء مثررل يلرررواح اخلشرر  املضرررغوط مررر  برردرام الغرررالف اخلرراربي هبرر  6-5-5-4-16
 يخرى مالئمة. وميك  استخدام موات يخرى مالئمة يف بناء األبزاء األخرى م  الغالف.ي  ي واع  يو احلبييب يو

 ليفرري، يسررتخدم ارهرروم ليفرري قررو  مرر  صررنف بيررد مصررم الللغررالف اخلرراربي املصررنوع مرر  الكرهرروم  6-5-5-4-17
وم مقاومررة السرطح اخلرراربي متعردت اجلرردرام( يناسر  سررعة الغرالف واالسررتخدام املقررر لرر . وهكر يو مرزتوج الوبرر  )جبردار واحررد يو

تقيقررة لتحديررد  30( ملرردة Cobbاختبررار جيرررى بطريقررة ارروب ) حيرردتا امررا  ،2 /م 155 هتجرراوز الزيرراتة يف الكتلررة ال للمرراء ئيررغ
وهتصرررف خبرررواص ثررري مناسررربة. ويقطرررع  ،ISO 535:1991 رقرررم، القياسررريتوحيرررد لل ةالدوليررر املنظمرررة معيرررارا ظرررر  -امتصررراص املررراء، 

 يف السررطح حرردوث شررروخ يو ئيررغ ميكرر  القيررام بعمليررة التجميررع برردوم هشررقق ويشررق ، برردوم خرردوش  غضةرريو  ليفرريالالكرهرروم 
 .بالظاارات املقابلة هلا بغراء متخت يلواح الكرهوم الليفي املموجت دَ خُ  لصقهُ حدوث ثي غ  مالئم. و  يو
يم هكرروم هررذا  يو يفرري إطررار خشرريبلالميكرر  يم يكرروم ألطررراف الغررالف اخلرراربي املصررنوع مرر  الكرهرروم  6-5-5-4-18

 خشبية. بعوار األطراف مصنوعة الية م  اخلش . وميك  هقويتاا 
 مرتاابررة جُتعررل يو ليفرري بشررريط الصررقالالررربط يف الغررالف اخلرراربي املصررنوع مرر  الكرهرروم  وصررالتم َضررهُ  6-5-5-4-19
 الصق بشريط يو لصقبال اإلغالقالربط على  و مناس . وحيثما يتم  وصالتهراا  يكوم هدرز مبشابك معد ية. و  يو لصقوهُ 
 ستخدم ماتة الصقة مقاومة للماء.ه

الغررالف اخلرراربي مصررنوعا  مرر  مرراتة بالسررتيكية هنطبررق األحكررام ذات الصررلة الرري يكرروم فياررا الررة احليف  6-5-5-4-20
  .9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6الوارتة يف 

 الداخلي م  مجيع بوا ب .بالوعاء  31HZ2 م  النوع اوية الوسيطةخلاربي للححييط الغالف ا 6-5-5-4-21

- 335 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



336 

مالئمرة للمناولرة  يم هكروم فكةاراييرة منصرة ميكر   يو احلاوية الوسيطة مدجمة يفيية منصة سفلية جي  يف  6-5-5-4-22
 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح امليكا يكية مع احلاوية وهي معبأة 

القاعدة املدجمة مصممة ئيغ يتم جتن  ي   توء يف قاعردة احلاويرة قرد يعرضراا للعطر   يو هكوم املنصة 6-5-5-4-23
 املناولة. يثناء

يثنراء املناولرة والنقرل. وعنرد اسرتخدام  للتروازم اضرما  ،منصة قابلة للفرك على ي ثب  الغالف اخلاربي ي 6-5-5-4-24
 .باحلاوية الوسيطة عطباقد هلحق يا  م  ي   توءات حاتة منصة قابلة للفك يكوم سطحاا العلو  خال

 األتواتهكرروم هررذا  علررى يميتاء التنضريد،  تحسررختهقويررة مثرل الرردعائم اخلشرربية ل اسررتخدام يتواتجيروز  6-5-5-4-25
 خارج الوعاء الداخلي.

زع احلمرررل هوزيعرررا  للتنضررريد، يكررروم السرررطح احلامرررل علرررى  رررو يرررو  معررردة عنررردما هكررروم احلاويرررات الوسررريطة 6-5-5-4-26
 ي.داخليستند احلمل على الوعاء ال ال ئيغالوسيطة احلاويات  هذا هصممو مأمو ا . 

 ليفيالالمصنوعة من الكرتون الوسيطة اشتراطات خاصة للحاويات  6-5-5-5

 مترألة الي صلبليفي لنقل املوات الالاملصنوعة م  الكرهوم  على احلاويات الوسيطة االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-5-1
 .11Gليفي هي م  النوع التايل: الاملصنوعة م  الكرهوم  هفرة  باجلاذبية. واحلاويات الوسيطة يو
 .علويةرفع  وسائلليفي الاملصنوعة م  الكرهوم  ال هتضم  احلاويات الوسيطة 6-5-5-5-2
 جبررردار واحرررد)لوبررر  مرررزتوج ا يو ارهررروم ليفررري وررروج، قرررو  وبيرررد النوعيرررة، مصرررم مررر   اجلسرررم يصرررنع  6-5-5-5-3
 واالسرررتخدام املقررررر هلرررا. وهكررروم مقاومرررة السرررطح اخلررراربي للمررراء ئيرررغ يناسررر  سرررعة احلاويرررة الوسررريطة مبرررا ،(متعررردت اجلررردرام يو
 -( لتحديد امتصراص املراء Cobb)تقيقة بطريقة اوب  30لفرتة  ى، حمدتة يف اختبار جير 2 /م 155 هتجاوز الزياتة يف الكتلة ال

  غضةريليفري و القطرع الكرهروم ي. ويتصرف خبرواص ثري مناسربة. و ISO 535:1991 رقرم، القياسريتوحيرد لل ظمرة الدوليرةاملن معيارا ظر 
حردوث ثري غر  مالئرم.  يو يف السرطح حردوث شرروخ يو ئيغ ميك  القيام بعملية التجميرع بردوم هشرقةق ويُثقة بدوم خدوش، 

 .املقابلة هلا بغراء متخت بالظاارات يلواح الكرهوم الليفي املموجت دَ خُ  لصقهُ و 
 (J) بروال   15هبلرغ  لال ثقرابقاومرة ت يرا مسرتوفية مل يف ذلك اجلدار العلو  والسرفلي، مبا اجلدرام،هكوم  6-5-5-5-4

  .ISO 3036:1975 لمعيارلوفقا  

ز درة هر، و وهلصرقبرتاا  مناس  ويتم هغليفارا بشرريط،  يف بسم احلاويات الوسيطة الربط وصالتهضم  6-5-5-5-5
بررالتغليف  يو الررربط بالتغريررة وصررالتعلررى األقررل. وحيثمررا ضررم   الفعاليررة  بوسررائل يخرررى هضرراهياا يف هثبَّرر يو معد يررة مبشررابك
 امرررا  مجيرررع األبرررزاء الوابررر  هثبيتارررا وهشررركيلاااملعد يرررة مت املشرررابك جتتررراز، هسرررتخدم مررراتة الصرررقة مقاومرررة للمررراء. و الصرررق بشرررريط

 هثق  يية بطا ة تاخلية. يو هسحجميك  يم  ال وقايتاا ئيغ يو
 هصرنع البطا رة مر  مراتة مناسربة. وهتناسر  قروة املرراتة املسرتخدمة وبنراء البطا رة مرع سرعة احلاويرة الوسرريطة 6-5-5-5-6

وقرراترة علررى احتمررال الضررغوط والصرردمات الرري  وسررائل اإلغررالق ما عررة للتنخيررلالررربط و  وصررالتهكرروم و ، واالسررتخدام املقرررر هلررا
 ميك  حدوثاا يف ظروف املناولة والنقل العاتية.
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مالئمرة للمناولرة  يم هكروم فكةاراييرة منصرة ميكر   يو احلاوية الوسيطة مدجمة يفيية منصة سفلية جي  يف  6-5-5-5-7
 ح لا.القصوى املسمو  اإلمجاليةاتلتاا   ح امليكا يكية مع احلاوية وهي معبأة 

 للعطر قد يعرضاا الوسيطة ي   توء يف قاعدة احلاوية  يتمة جتن القاعدة املدجمة ئيغ  يو هصمم املنصة 6-5-5-5-8
 يثناء املناولة.

منصرة قابلرة  وعنرد اسرتخداميثنراء املناولرة والنقرل.  ضما ا للتروازميية منصة قابلة للفك  علىثب  اجلسم ي 6-5-5-5-9
 .باحلاوية الوسيطة العط قد هلحق  توءات حاتة  ي    خاليا  م للفك، يكوم سطحاا العلو 

 م هررررذا األتواتولكررر  هكررررو  ،هقويرررة مثررررل الررردعائم اخلشرررربية لزيررراتة يتاء التنضرررريديتوات جيررروز اسررررتخدام  6-5-5-5-10
 خاربية ع  البطا ة.

 .يوزع احلمل هوزيعا  مأمو ا  معدة للتنضيد، يكوم السطح احلامل على  و الوسيطة هكوم احلاويات عندما  6-5-5-5-11
 الخشبيةحاويات الوسيطة اشتراطات خاصة لل 6-5-5-6
هفرر  باجلاذبيرة.  يو مترألالري  صرلبةاخلشربية لنقرل املروات ال على احلاويرات الوسريطة االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-6-1

 م  األ واع التالية:هي  اخلشبية واحلاويات الوسيطة
11C اخليةخش  طبيعي مع بطا ة ت 
11D مع بطا ة تاخلية خش  رقائقي 
11F  مع بطا ة تاخلية. خش  معات التكوي 

 .ويةرفع عل وسائلاخلشبية  ال هتضم  احلاويات الوسيطة 6-5-5-6-2
واالسرررتخدام الوسررريطة هتناسررر  قررروة املررروات املسرررتخدمة يف صرررنع اجلسرررم وطريقرررة البنررراء مرررع سرررعة احلاويرررة  6-5-5-6-3

 هلا. املقرر
وخاليررا  مرر  العيرروب الرري مرر  شررأهنا يم  صرراحلا  للتررداول التجررار يكرروم اخلشرر  الطبيعرري بيررد التجفيررف  6-5-5-6-4

يعاتل القطعرة  ما يو م  قطعة واحدةالوسيطة . ويتألف ال بزء م  احلاوية الوسيطة هضعف بشكل اب  قوة ي  بزء م  احلاوية
، علررى سرربيل املثررال وصررلة لنرردرمام لصررقطريقررة مناسرربة للتجميررع بال الواحرردة. وهعتررد األبررزاء معاتلررة لقطعررة واحرردة عنررد اسررتخدام

(Lindermann) طخت معرد يخت وروبخت ايقرل عر  ربر مرا ال الوصلة التناابية مع يو ،التعشيق بالتفريزوصلة  يو زوصلة اللسام واحل يو
 افاءة.  هقل ال استخدام وسائل يخرى عند يو عند ال وصلة،

رقررائق علررى األقررل. وهكرروم مصررنوعة مرر  قشرررة  3صررنوعة مرر  اخلشرر  الرقررائقي مرر  هتررألف األبسررام امل 6-5-5-6-5
وخاليرة مر  العيروب الري مر  شرأهنا يم هضرعف إىل  بيدة التجفيف مقطوعة مبنشار توار علرى هيئرة شررائح، صراحلة للترداول جتاريرا  

وجيروز اسرتخدام مروات مناسربة يخررى مر  اخلشر   مقاومة للمراء. الصقةة مباتة صامجيع الرقائق املرت  هلصقتربة اب ة قوة اجلسم. و 
 الرقائقي يف بناء اجلسم.

 هكوم األبسام املصنوعة م  اخلش  املعات التكوي  م  النوع املقاوم للماء مثرل يلرواح اخلشر  املضرغوط 6-5-5-6-6
  وع مناس  آخر. يو احلبييب يو
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مالئمرة للمناولرة  يم هكروم فكةاراييرة منصرة ميكر   يو احلاوية الوسيطة مدجمة يفيية منصة سفلية جي  يف  6-5-5-4-22
 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح امليكا يكية مع احلاوية وهي معبأة 

القاعدة املدجمة مصممة ئيغ يتم جتن  ي   توء يف قاعردة احلاويرة قرد يعرضراا للعطر   يو هكوم املنصة 6-5-5-4-23
 املناولة. يثناء

يثنراء املناولرة والنقرل. وعنرد اسرتخدام  للتروازم اضرما  ،منصة قابلة للفرك على ي ثب  الغالف اخلاربي ي 6-5-5-4-24
 .باحلاوية الوسيطة عطباقد هلحق يا  م  ي   توءات حاتة منصة قابلة للفك يكوم سطحاا العلو  خال

 األتواتهكرروم هررذا  علررى يميتاء التنضريد،  تحسررختهقويررة مثرل الرردعائم اخلشرربية ل اسررتخدام يتواتجيروز  6-5-5-4-25
 خارج الوعاء الداخلي.

زع احلمرررل هوزيعرررا  للتنضررريد، يكررروم السرررطح احلامرررل علرررى  رررو يرررو  معررردة عنررردما هكررروم احلاويرررات الوسررريطة 6-5-5-4-26
 ي.داخليستند احلمل على الوعاء ال ال ئيغالوسيطة احلاويات  هذا هصممو مأمو ا . 

 ليفيالالمصنوعة من الكرتون الوسيطة اشتراطات خاصة للحاويات  6-5-5-5

 مترألة الي صلبليفي لنقل املوات الالاملصنوعة م  الكرهوم  على احلاويات الوسيطة االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-5-1
 .11Gليفي هي م  النوع التايل: الاملصنوعة م  الكرهوم  هفرة  باجلاذبية. واحلاويات الوسيطة يو
 .علويةرفع  وسائلليفي الاملصنوعة م  الكرهوم  ال هتضم  احلاويات الوسيطة 6-5-5-5-2
 جبررردار واحرررد)لوبررر  مرررزتوج ا يو ارهررروم ليفررري وررروج، قرررو  وبيرررد النوعيرررة، مصرررم مررر   اجلسرررم يصرررنع  6-5-5-5-3
 واالسرررتخدام املقررررر هلرررا. وهكررروم مقاومرررة السرررطح اخلررراربي للمررراء ئيرررغ يناسررر  سرررعة احلاويرررة الوسررريطة مبرررا ،(متعررردت اجلررردرام يو
 -( لتحديد امتصراص املراء Cobb)تقيقة بطريقة اوب  30لفرتة  ى، حمدتة يف اختبار جير 2 /م 155 هتجاوز الزياتة يف الكتلة ال

  غضةريليفري و القطرع الكرهروم ي. ويتصرف خبرواص ثري مناسربة. و ISO 535:1991 رقرم، القياسريتوحيرد لل ظمرة الدوليرةاملن معيارا ظر 
حردوث ثري غر  مالئرم.  يو يف السرطح حردوث شرروخ يو ئيغ ميك  القيام بعملية التجميرع بردوم هشرقةق ويُثقة بدوم خدوش، 

 .املقابلة هلا بغراء متخت بالظاارات يلواح الكرهوم الليفي املموجت دَ خُ  لصقهُ و 
 (J) بروال   15هبلرغ  لال ثقرابقاومرة ت يرا مسرتوفية مل يف ذلك اجلدار العلو  والسرفلي، مبا اجلدرام،هكوم  6-5-5-5-4

  .ISO 3036:1975 لمعيارلوفقا  

ز درة هر، و وهلصرقبرتاا  مناس  ويتم هغليفارا بشرريط،  يف بسم احلاويات الوسيطة الربط وصالتهضم  6-5-5-5-5
بررالتغليف  يو الررربط بالتغريررة وصررالتعلررى األقررل. وحيثمررا ضررم   الفعاليررة  بوسررائل يخرررى هضرراهياا يف هثبَّرر يو معد يررة مبشررابك
 امرررا  مجيرررع األبرررزاء الوابررر  هثبيتارررا وهشررركيلاااملعد يرررة مت املشرررابك جتتررراز، هسرررتخدم مررراتة الصرررقة مقاومرررة للمررراء. و الصرررق بشرررريط

 هثق  يية بطا ة تاخلية. يو هسحجميك  يم  ال وقايتاا ئيغ يو
 هصرنع البطا رة مر  مراتة مناسربة. وهتناسر  قروة املرراتة املسرتخدمة وبنراء البطا رة مرع سرعة احلاويرة الوسرريطة 6-5-5-5-6

وقرراترة علررى احتمررال الضررغوط والصرردمات الرري  وسررائل اإلغررالق ما عررة للتنخيررلالررربط و  وصررالتهكرروم و ، واالسررتخدام املقرررر هلررا
 ميك  حدوثاا يف ظروف املناولة والنقل العاتية.
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مالئمرة للمناولرة  يم هكروم فكةاراييرة منصرة ميكر   يو احلاوية الوسيطة مدجمة يفيية منصة سفلية جي  يف  6-5-5-5-7
 ح لا.القصوى املسمو  اإلمجاليةاتلتاا   ح امليكا يكية مع احلاوية وهي معبأة 

 للعطر قد يعرضاا الوسيطة ي   توء يف قاعدة احلاوية  يتمة جتن القاعدة املدجمة ئيغ  يو هصمم املنصة 6-5-5-5-8
 يثناء املناولة.

منصرة قابلرة  وعنرد اسرتخداميثنراء املناولرة والنقرل.  ضما ا للتروازميية منصة قابلة للفك  علىثب  اجلسم ي 6-5-5-5-9
 .باحلاوية الوسيطة العط قد هلحق  توءات حاتة  ي    خاليا  م للفك، يكوم سطحاا العلو 

 م هررررذا األتواتولكررر  هكررررو  ،هقويرررة مثررررل الررردعائم اخلشرررربية لزيررراتة يتاء التنضرررريديتوات جيررروز اسررررتخدام  6-5-5-5-10
 خاربية ع  البطا ة.

 .يوزع احلمل هوزيعا  مأمو ا  معدة للتنضيد، يكوم السطح احلامل على  و الوسيطة هكوم احلاويات عندما  6-5-5-5-11
 الخشبيةحاويات الوسيطة اشتراطات خاصة لل 6-5-5-6
هفرر  باجلاذبيرة.  يو مترألالري  صرلبةاخلشربية لنقرل املروات ال على احلاويرات الوسريطة االشرتاطاتهنطبق هذا  6-5-5-6-1

 م  األ واع التالية:هي  اخلشبية واحلاويات الوسيطة
11C اخليةخش  طبيعي مع بطا ة ت 
11D مع بطا ة تاخلية خش  رقائقي 
11F  مع بطا ة تاخلية. خش  معات التكوي 

 .ويةرفع عل وسائلاخلشبية  ال هتضم  احلاويات الوسيطة 6-5-5-6-2
واالسرررتخدام الوسررريطة هتناسررر  قررروة املررروات املسرررتخدمة يف صرررنع اجلسرررم وطريقرررة البنررراء مرررع سرررعة احلاويرررة  6-5-5-6-3

 هلا. املقرر
وخاليررا  مرر  العيرروب الرري مرر  شررأهنا يم  صرراحلا  للتررداول التجررار يكرروم اخلشرر  الطبيعرري بيررد التجفيررف  6-5-5-6-4

يعاتل القطعرة  ما يو م  قطعة واحدةالوسيطة . ويتألف ال بزء م  احلاوية الوسيطة هضعف بشكل اب  قوة ي  بزء م  احلاوية
، علررى سرربيل املثررال وصررلة لنرردرمام لصررقطريقررة مناسرربة للتجميررع بال الواحرردة. وهعتررد األبررزاء معاتلررة لقطعررة واحرردة عنررد اسررتخدام

(Lindermann) طخت معرد يخت وروبخت ايقرل عر  ربر مرا ال الوصلة التناابية مع يو ،التعشيق بالتفريزوصلة  يو زوصلة اللسام واحل يو
 افاءة.  هقل ال استخدام وسائل يخرى عند يو عند ال وصلة،

رقررائق علررى األقررل. وهكرروم مصررنوعة مرر  قشرررة  3صررنوعة مرر  اخلشرر  الرقررائقي مرر  هتررألف األبسررام امل 6-5-5-6-5
وخاليرة مر  العيروب الري مر  شرأهنا يم هضرعف إىل  بيدة التجفيف مقطوعة مبنشار توار علرى هيئرة شررائح، صراحلة للترداول جتاريرا  

وجيروز اسرتخدام مروات مناسربة يخررى مر  اخلشر   مقاومة للمراء. الصقةة مباتة صامجيع الرقائق املرت  هلصقتربة اب ة قوة اجلسم. و 
 الرقائقي يف بناء اجلسم.

 هكوم األبسام املصنوعة م  اخلش  املعات التكوي  م  النوع املقاوم للماء مثرل يلرواح اخلشر  املضرغوط 6-5-5-6-6
  وع مناس  آخر. يو احلبييب يو
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بوسررائل  ُيضرربط هرايباررا يو طرررافاأل يو الزوايررا يعمرردة باحكررام علررى هثبرر  يو الوسرريطةاحلاويررات ُهسررمَّر  6-5-5-6-7
 مناسبة على  و واثل.

 الوسرريطة هصرنع البطا رة مر  مراتة مناسربة. وهتناسر  قروة املرراتة املسرتخدمة وبنراء البطا رة مرع سرعة احلاويرة 6-5-5-6-8
الضررغوط والصرردمات الرري  حتمررلوقرراترة علررى ووسررائل اإلغررالق ما عررة للتنخيررل الررربط  وصررالت، ويم هكرروم واالسررتخدام املقرررر هلررا

 ميك  حدوثاا يف ظروف املناولة والنقل العاتية.
مالئمرة للمناولرة  يم هكروم فكةاراييرة منصرة ميكر   يو احلاوية الوسيطة مدجمة يفيية منصة سفلية جي  يف  6-5-5-6-9

 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح امليكا يكية مع احلاوية وهي معبأة 
قررد يعرضرراا الوسرريطة القاعرردة املدجمررة ئيررغ ميكرر  هفررات  ي   ترروء يف قاعرردة احلاويررة  يو هصررمم املنصررة 6-5-5-6-10

 للعط  يثناء املناولة.

يثنراء املناولرة والنقرل. وحيثمرا اسرتخدم  منصرة  التروازملى يية منصرة قابلرة للفرك لضرمام عيثب  اجلسم  6-5-5-6-11
 .الوسيطة باحلاوية العط اتة قد هلحق ح توءات ي  م  قابلة للفك، يكوم سطحاا العلو  خاليا  

 هررذا األتوات ولكرر  هكرروم ،يتاء التنضرريد تحسررختهقويررة مثررل الرردعائم اخلشرربية ل يتواتجيرروز اسررتخدام  6-5-5-6-12
 خاربية ع  البطا ة.

ع احلمررل يرز و كفرل همصرممة للتنضريد، يكرروم السرطح احلامرل علرى  ررو يالوسرريطة هكروم احلاويرات  عنردما 6-5-5-6-13
 .ةمأمو  بطريقة

 اويات الوسيطة للسوائباشتراطات اختبار الح 6-5-6
 اختبارات األداء وتواترها 6-5-6-1
يف هرررذا  املطلوبرررةبنجررراح االختبرررارات للسررروائ  جيررر  يم جيتررراز ارررل منررروذج هصرررميمي للحاويرررة الوسررريطة  6-5-6-1-1

، وطريقررة بنائاررا، كاررابتصررميماا، وحجماررا، وماتهتررا، ومسالوسرريطة . وحيرردت النمرروذج التصررميمي للحاويررة الفصررل قبررل اسررتخدام 
عر   متلرف ال الريالوسريطة ولكن  قد يشمل ييضا  معاجلات سرطحية شر . وهنردرج حتتر  ييضرا  احلاويرات  ،ووسائل امللء، والتفريغ

 ا يصغر يف يبعاتها اخلاربية.حيغ إهن م  إال النموذج التصميمي
علرى النحرو املبرخت يف ارل  احلاويرات الوسريطةمترأل املعردة للنقرل. و  على احلاويات الوسيطةاختبارات  ىر جت 6-5-6-1-2

يرؤت  إىل إبطرال صرالحية  إذا ارام هرذا إال الوسريطة. وميك  يم هستبدل مروات يخررى براملوات الري هنقلارا احلاويرات مقطع ذ  صلة
الكتلرررة، احلجرررم )رى يكررروم هلرررا  فرررس اخلصرررائص الفيزيائيرررة ة، إذا اسرررتخدم  مررروات يخرررصرررلبحالرررة املررروات ال ويف  ترررائج االختبرررارات.

 إمجررايلالرصرراص، السررتكمال  ارررات. ويسررمح باسررتخدام مرروات مضررافة، مثررل يايرراس  املرررات  قلاررات( الرري هتسررم لررا املرروات إاحلبيرريب، 
  تائج االختبار. يفيؤثر  ال على  و شريطة يم هوضعالكتلة املطلوبة للطرت، 

 النموذج التصميمياختبارات  6-5-6-2
واحرردة مرر  اررل منرروذج هصررميمي وحجررم ومسررك برردرام وطريقررة بنرراء لالختبررارات  اويررة وسرريطةضررع حم 6-5-6-2-1

. وجترررى هررذا االختبررارات علررى النمرروذج 13-6-5-6إىل  4-6-5-6واملبررخت يف  5-3-6-5-6املدربررة بالرتهيرر  املبررخت يف 
 هطلب  السلطة املختصة. ملا التصميمي وفقا  

339 

يف  إال متلرررف ال الررريالوسررريطة جيررروز للسرررلطة املختصرررة يم هسرررمح برررابراء اختبرررارات ا تقائيرررة للحاويرررات  6-5-6-2-2
 احلاويات الي هقل يبعاتها اخلاربية قليال . مثلبوا   ثا وية ع  النموذج املختد، 

 لرررررذ  يصررررردر وفقرررررا  هقريرررررر االختبرررررار اُيضرررررمَّ  يف االختبرررررارات منصرررررات قابلرررررة للفرررررك،  إذا اسرررررُتخدم  6-5-6-2-3
 وصفا  هقنيا  للمنصات املستخدمة. 14-6-5-6للبند 

 لالختبار إعداد الحاويات الوسيطة 6-5-6-3
احلاويرررات الوسررريطة املرابرررة املغلفرررة  يو ،ليفررريالوالكرهررروم املصرررنوعة مررر  الرررورق  احلاويرررات الوسررريطة يرررفهك 6-5-6-3-1

فير  تربرة احلررارة والرطوبرة النسربية. وهنرا  ثالثرة  ضربطسراعة يف برو ه 24هقرل عر   ال ملردةليفري، البغالف خراربي مر  الكرهروم 
مررر  الرطوبرررة النسررربية. واخليرررارام يف املائرررة  2± يف املائرررة  50وس 23º±2º. واجلرررو املفضةرررل هرررو يحررردها ترررارجيررر  يم خيخيرررارات، 

مررر  يف املائرررة  2± يف املائرررة  65س و27º±2º يو مررر  الرطوبرررة النسررربيةيف املائرررة  2± يف املائرررة  65س و20º±2º اآلخررررام مهرررا
 الرطوبة النسبية.

 اتالقيراس اختالفر وقيروتقص ة األبل الهذا احلدوت. وقد هسب  التقلبات  ضم ينحصر متوسط القيم  :مالحظة
 تكرارية  تائج االختبار.ببوهر   ضراريف الرطوبة النسبية بدوم إيف املائة  5± صل إىل هيف القياسات 

 ات الوسريطةاخلطوات اإلضافية الالزمة للتيقة  م  يم املاتة البالستيكية املستخدمة يف صرنع احلاويرتخذ ه 6-5-6-3-2
هسررتوا ( 31HZ2و 31HZ1مرر  النرروعخت )( واحلاويررات املرابررة 31H2و 31H1مرر  النرروعخت )ة امررداملصررنوعة مرر  املرروات البالسررتيكية اجل

  .9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6وم   4-3-5-5-6إىل  2-3-5-5-6م   فقراتالوارتة يف ال االشرتاطات
وترد لفررتة  متايرد الختبرار  الوسريطة على سبيل املثال، بتعري  عينات م  احلاويرات، ميك  حتقيق ذلك 6-5-6-3-3

مبروات معررروف يم هلرا علررى األقرل  فررس شرردة  يو ر، هظرل خالهلررا العينرات وتلئررة براملوات الرري هيئر  الحتوائارراو طويلرة، مثررل سرتة شررا
العينررات  ضررعاملرروات البالسررتيكية املعنيررة، وبعررد ذلررك م يفاال ررالل اجلزيئرري  يو اإلضررعاف يو باررات اإل تشررققتررأث  مرر  حيررغ الال

  .5-3-6-5-6يف  الوارتيف اجلدول  دربةلالختبارات املنطبقة امل
سررلو  املرراتة البالسررتيكية يُثب رر  املشررار إليرر  يعررالا، إذا  اسررتيفاء املواصررفاتميكرر  االسررتغناء عرر  اختبررار  6-5-6-3-4

 بوسائل يخرى.
 اختبارات النموذج التصميمي وهرهي  إبراء االختبارات 6-5-6-3-5

 )و(االهتزاز  وع احلاوية الوسيطة
 الرفع م 
 يسفل

  )ي(الرفع

 )ب(التنضيد يعلىم  
مقاومة 
 التسرب

الضغط 
 )ج(االستقامة اال قالب التمزق السقوط اهليدرويل

           معد ية
11A 11وB 11وN - (ه)الرابع - - الثالغ  الثاين )ي(األول -   
21A 21وB 21وN - (ه)الساتس اخلامس  الرابع الثالغ الثاين )ي(األول -   
31A 31وB 31وN (ه)السابع الساتس اخلامس الرابع الثالغ )ي(الثاين األول -   
 × × × × - - × )ج(× - - )ت(مر ة

           بالستك بامد
11H1 11وH2 - الرابع  - - الثالغ  الثاين )ي(األول - - - 
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بوسررائل  ُيضرربط هرايباررا يو طرررافاأل يو الزوايررا يعمرردة باحكررام علررى هثبرر  يو الوسرريطةاحلاويررات ُهسررمَّر  6-5-5-6-7
 مناسبة على  و واثل.

 الوسرريطة هصرنع البطا رة مر  مراتة مناسربة. وهتناسر  قروة املرراتة املسرتخدمة وبنراء البطا رة مرع سرعة احلاويرة 6-5-5-6-8
الضررغوط والصرردمات الرري  حتمررلوقرراترة علررى ووسررائل اإلغررالق ما عررة للتنخيررل الررربط  وصررالت، ويم هكرروم واالسررتخدام املقرررر هلررا

 ميك  حدوثاا يف ظروف املناولة والنقل العاتية.
مالئمرة للمناولرة  يم هكروم فكةاراييرة منصرة ميكر   يو احلاوية الوسيطة مدجمة يفيية منصة سفلية جي  يف  6-5-5-6-9

 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح امليكا يكية مع احلاوية وهي معبأة 
قررد يعرضرراا الوسرريطة القاعرردة املدجمررة ئيررغ ميكرر  هفررات  ي   ترروء يف قاعرردة احلاويررة  يو هصررمم املنصررة 6-5-5-6-10

 للعط  يثناء املناولة.

يثنراء املناولرة والنقرل. وحيثمرا اسرتخدم  منصرة  التروازملى يية منصرة قابلرة للفرك لضرمام عيثب  اجلسم  6-5-5-6-11
 .الوسيطة باحلاوية العط اتة قد هلحق ح توءات ي  م  قابلة للفك، يكوم سطحاا العلو  خاليا  

 هررذا األتوات ولكرر  هكرروم ،يتاء التنضرريد تحسررختهقويررة مثررل الرردعائم اخلشرربية ل يتواتجيرروز اسررتخدام  6-5-5-6-12
 خاربية ع  البطا ة.

ع احلمررل يرز و كفرل همصرممة للتنضريد، يكرروم السرطح احلامرل علرى  ررو يالوسرريطة هكروم احلاويرات  عنردما 6-5-5-6-13
 .ةمأمو  بطريقة

 اويات الوسيطة للسوائباشتراطات اختبار الح 6-5-6
 اختبارات األداء وتواترها 6-5-6-1
يف هرررذا  املطلوبرررةبنجررراح االختبرررارات للسررروائ  جيررر  يم جيتررراز ارررل منررروذج هصرررميمي للحاويرررة الوسررريطة  6-5-6-1-1

، وطريقررة بنائاررا، كاررابتصررميماا، وحجماررا، وماتهتررا، ومسالوسرريطة . وحيرردت النمرروذج التصررميمي للحاويررة الفصررل قبررل اسررتخدام 
عر   متلرف ال الريالوسريطة ولكن  قد يشمل ييضا  معاجلات سرطحية شر . وهنردرج حتتر  ييضرا  احلاويرات  ،ووسائل امللء، والتفريغ

 ا يصغر يف يبعاتها اخلاربية.حيغ إهن م  إال النموذج التصميمي
علرى النحرو املبرخت يف ارل  احلاويرات الوسريطةمترأل املعردة للنقرل. و  على احلاويات الوسيطةاختبارات  ىر جت 6-5-6-1-2

يرؤت  إىل إبطرال صرالحية  إذا ارام هرذا إال الوسريطة. وميك  يم هستبدل مروات يخررى براملوات الري هنقلارا احلاويرات مقطع ذ  صلة
الكتلرررة، احلجرررم )رى يكررروم هلرررا  فرررس اخلصرررائص الفيزيائيرررة ة، إذا اسرررتخدم  مررروات يخرررصرررلبحالرررة املررروات ال ويف  ترررائج االختبرررارات.

 إمجررايلالرصرراص، السررتكمال  ارررات. ويسررمح باسررتخدام مرروات مضررافة، مثررل يايرراس  املرررات  قلاررات( الرري هتسررم لررا املرروات إاحلبيرريب، 
  تائج االختبار. يفيؤثر  ال على  و شريطة يم هوضعالكتلة املطلوبة للطرت، 

 النموذج التصميمياختبارات  6-5-6-2
واحرردة مرر  اررل منرروذج هصررميمي وحجررم ومسررك برردرام وطريقررة بنرراء لالختبررارات  اويررة وسرريطةضررع حم 6-5-6-2-1

. وجترررى هررذا االختبررارات علررى النمرروذج 13-6-5-6إىل  4-6-5-6واملبررخت يف  5-3-6-5-6املدربررة بالرتهيرر  املبررخت يف 
 هطلب  السلطة املختصة. ملا التصميمي وفقا  
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يف  إال متلرررف ال الررريالوسررريطة جيررروز للسرررلطة املختصرررة يم هسرررمح برررابراء اختبرررارات ا تقائيرررة للحاويرررات  6-5-6-2-2
 احلاويات الي هقل يبعاتها اخلاربية قليال . مثلبوا   ثا وية ع  النموذج املختد، 

 لرررررذ  يصررررردر وفقرررررا  هقريرررررر االختبرررررار اُيضرررررمَّ  يف االختبرررررارات منصرررررات قابلرررررة للفرررررك،  إذا اسرررررُتخدم  6-5-6-2-3
 وصفا  هقنيا  للمنصات املستخدمة. 14-6-5-6للبند 

 لالختبار إعداد الحاويات الوسيطة 6-5-6-3
احلاويرررات الوسررريطة املرابرررة املغلفرررة  يو ،ليفررريالوالكرهررروم املصرررنوعة مررر  الرررورق  احلاويرررات الوسررريطة يرررفهك 6-5-6-3-1

فير  تربرة احلررارة والرطوبرة النسربية. وهنرا  ثالثرة  ضربطسراعة يف برو ه 24هقرل عر   ال ملردةليفري، البغالف خراربي مر  الكرهروم 
مررر  الرطوبرررة النسررربية. واخليرررارام يف املائرررة  2± يف املائرررة  50وس 23º±2º. واجلرررو املفضةرررل هرررو يحررردها ترررارجيررر  يم خيخيرررارات، 

مررر  يف املائرررة  2± يف املائرررة  65س و27º±2º يو مررر  الرطوبرررة النسررربيةيف املائرررة  2± يف املائرررة  65س و20º±2º اآلخررررام مهرررا
 الرطوبة النسبية.

 اتالقيراس اختالفر وقيروتقص ة األبل الهذا احلدوت. وقد هسب  التقلبات  ضم ينحصر متوسط القيم  :مالحظة
 تكرارية  تائج االختبار.ببوهر   ضراريف الرطوبة النسبية بدوم إيف املائة  5± صل إىل هيف القياسات 

 ات الوسريطةاخلطوات اإلضافية الالزمة للتيقة  م  يم املاتة البالستيكية املستخدمة يف صرنع احلاويرتخذ ه 6-5-6-3-2
هسررتوا ( 31HZ2و 31HZ1مرر  النرروعخت )( واحلاويررات املرابررة 31H2و 31H1مرر  النرروعخت )ة امررداملصررنوعة مرر  املرروات البالسررتيكية اجل

  .9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6وم   4-3-5-5-6إىل  2-3-5-5-6م   فقراتالوارتة يف ال االشرتاطات
وترد لفررتة  متايرد الختبرار  الوسريطة على سبيل املثال، بتعري  عينات م  احلاويرات، ميك  حتقيق ذلك 6-5-6-3-3

مبروات معررروف يم هلرا علررى األقرل  فررس شرردة  يو ر، هظرل خالهلررا العينرات وتلئررة براملوات الرري هيئر  الحتوائارراو طويلرة، مثررل سرتة شررا
العينررات  ضررعاملرروات البالسررتيكية املعنيررة، وبعررد ذلررك م يفاال ررالل اجلزيئرري  يو اإلضررعاف يو باررات اإل تشررققتررأث  مرر  حيررغ الال

  .5-3-6-5-6يف  الوارتيف اجلدول  دربةلالختبارات املنطبقة امل
سررلو  املرراتة البالسررتيكية يُثب رر  املشررار إليرر  يعررالا، إذا  اسررتيفاء املواصررفاتميكرر  االسررتغناء عرر  اختبررار  6-5-6-3-4

 بوسائل يخرى.
 اختبارات النموذج التصميمي وهرهي  إبراء االختبارات 6-5-6-3-5

 )و(االهتزاز  وع احلاوية الوسيطة
 الرفع م 
 يسفل

  )ي(الرفع

 )ب(التنضيد يعلىم  
مقاومة 
 التسرب

الضغط 
 )ج(االستقامة اال قالب التمزق السقوط اهليدرويل

           معد ية
11A 11وB 11وN - (ه)الرابع - - الثالغ  الثاين )ي(األول -   
21A 21وB 21وN - (ه)الساتس اخلامس  الرابع الثالغ الثاين )ي(األول -   
31A 31وB 31وN (ه)السابع الساتس اخلامس الرابع الثالغ )ي(الثاين األول -   
 × × × × - - × )ج(× - - )ت(مر ة

           بالستك بامد
11H1 11وH2 - الرابع  - - الثالغ  الثاين )ي(األول - - - 
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 )و(االهتزاز  وع احلاوية الوسيطة
 الرفع م 
 يسفل

  )ي(الرفع

 )ب(التنضيد يعلىم  
مقاومة 
 التسرب

الضغط 
 )ج(االستقامة اال قالب التمزق السقوط اهليدرويل

21H1 21وH2 - الساتس اخلامس  الرابع الثالغ الثاين )ي(األول - - - 
31H1 31وH2 السابع الساتس اخلامس الرابع الثالغ )ي(الثاين األول - - - 
           مرابة

11HZ 11وHZ2 - (ه)الرابع - - الثالغ  الثاين )ي(األول - - - 
21HZ1 21وHZ2 - (ه)الساتس اخلامس  الرابع الثالغ الثاين )ي(األول - - - 
31HZ1 31وHZ2 (ه)السابع الساتس اخلامس الرابع الثالغ )ي(الثاين األول - - - 

 - - - الثالغ - - الثاين - األول - ارهوم ليفي
 - - - الثالغ - - الثاين - األول - خشبية
 مصممة هلذا الطريقة للمناولة. احلاوية الوسيطة عندما هكوم ي()
 مصممة للتنضيد. عندما هكوم احلاوية الوسيطة ب()
 م  با باا. يو م  يعلى عندما هرفع احلاوية الوسيطة ج()
االختبرارات األخررى  الي ابتازت يحد االختبارات يف إبرراء (؛ ميك  استخدام احلاوية الوسيطةx)االختبارات املطلوبة يرمز هلا بالعالمة  ت()

 بأ  هرهي .
 يخرى بنفس التصميم إلبراء اختبار السقوط. وسيطة ميك  استخدام حاوية (ه)

 جيوز استخدام حاوية وسيطة يخرى بنفس التصميم إلبراء اختبار االهتزاز.  )و(

 أسفلالرفع من اختبار  6-5-6-4
  طاق التطبيق 6-5-6-4-1

ليفررري واخلشررر ، ومجيرررع ي رررواع احلاويرررات الاملصرررنوعة مررر  الكرهررروم  ينطبرررق علرررى مجيرررع احلاويرررات الوسررريطة 
 لنموذج التصميمي.بوصف  اختبارا  ل، م  يسفلاملزوتة بوسائل رفع  الوسيطة

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-4-2
مرل متأل احلاويرة الوسريطة. ويضراف محرل يروزع بشركل منرتظم، وهكروم اتلرة احلاويرة الوسريطة اململروءة واحل 

 ضعف اتلتاا اإلمجالية القصوى املسموح لا. 1.25ياد مبقدار 
 طريقة االختبار 6-5-6-4-3

 ة بينارراباعررداملت يف وضررع متوسررط و افرر  مرررهخت بشرراحنة رفررع مررع وضررع الشرروامو  رفررع احلاويررة الوسرريطةه 
ثالثرة يربراع اجتراا الردخول.  ملسرافةت الشرواا دخلإال إذا اا    قاط الدخول ثابتة(. وهر)با   الدخول  طولمبقدار ثالثة يرباع 

 كرر االختبار م  ال اجتاا وك  للدخول.يو 
 معيار ابتياز االختبار 6-5-6-4-4

 يف احملتويات. فقدغ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث  عدم حدوث هشوا تائم جيعل احلاوية الوسيطة 
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 اختبار الرفع من أعلى 6-5-6-5
  طاق التطبيق 6-5-6-5-1

املر ة املصرممة  الوسيطة م  يعلى، وللحاوياتاملصممة لرفعاا  ي واع احلاويات الوسيطة مجيعينطبق على  
 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  م  اجلا  ،  يو لرفعاا م  يعلى

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-5-2
. ويضرراف محررل يرروزع بشرركل سررتيك اجلامررداملعد يررة واملرابررة واملصررنوعة مرر  البال احلاويررات الوسرريطةأل مترر 

 . منتظم وهكوم اتلة احلاوية الوسيطة اململوءة واحلمل ضعف اتلتاا اإلمجالية القصوى املسموح لا
القصروى املسرموح لرا، اإلمجاليرة تارا اتلسرتة يمثرال  مبراتة متثيليرة مث هعبرأ إىل املر رة  ومتأل احلاويات الوسيطة 

 .ا تظاممع هوزيع احلمولة ب
 طرائق االختبار 6-5-6-5-3

يف  بقرررىئيررغ هبتعررد عرر  األر  وه صررممة لرفعاررا، املعد يررة واملر ررة، بالطريقررة املاويررات الوسرريطةهرفررع احل 
 ذلك الوضع ملدة  س تقائق.

 :ةاجلامد يةالبالستيك الوسيطةاملرابة واحلاويات الوسيطة يف حالة احلاويات  

، ئيرررغ هسرررتخدم قررروى الرفرررع املتقابلرررة قطريرررا ابط الرفرررعمرررر بكرررل زوج مررر  الوسررريطة هرفرررع احلاويرررة  ي()
 ، لفرتة  س تقائق؛عموتيا  

، ئيرغ هسرتخدم قروى الرفرع يف اجتراا املرارز املتقابلرة قطريرا مرابط الرفعهرفع احلاوية بكل زوج م  و  ب()
  س تقائق. ةم  املسقط العموت ، ملد 45ºبزاوية 

عررردات إلاسرررتخدام طرائرررق يخررررى الختبرررار الرفرررع مررر  يعلرررى وا ،املر رررةالوسررريطة احلاويرررات  يف حالرررة، جيررروز 6-5-6-5-4
 .الفعاليةمساوية على األقل يف  ،لالختبار

 معاي  ابتياز االختبار 6-5-6-5-5
هبقرررى احلاويرررة الوسررريطة املعد يرررة، واملرابرررة، واملصرررنوعة مررر  البالسرررتيك اجلامرررد:  احلاويرررات الوسررريطة ي()

يف ذلررك املنصررة القاعديررة، إم  مبررا ،يظاررر علياررا هشرروا تائررم وال اتيررة،مأمو ررة يف ظررروف النقررل الع
 وبدت، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛

وسررائل رفعاررا جيعلاررا غرر   يو الوسرريطةيف احلاويررة  عطرر املر ررة: عرردم حرردوث  احلاويررات الوسرريطة ب()
 املناولة. يو مأمو ة يف النقل
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 )و(االهتزاز  وع احلاوية الوسيطة
 الرفع م 
 يسفل

  )ي(الرفع

 )ب(التنضيد يعلىم  
مقاومة 
 التسرب

الضغط 
 )ج(االستقامة اال قالب التمزق السقوط اهليدرويل

21H1 21وH2 - الساتس اخلامس  الرابع الثالغ الثاين )ي(األول - - - 
31H1 31وH2 السابع الساتس اخلامس الرابع الثالغ )ي(الثاين األول - - - 
           مرابة

11HZ 11وHZ2 - (ه)الرابع - - الثالغ  الثاين )ي(األول - - - 
21HZ1 21وHZ2 - (ه)الساتس اخلامس  الرابع الثالغ الثاين )ي(األول - - - 
31HZ1 31وHZ2 (ه)السابع الساتس اخلامس الرابع الثالغ )ي(الثاين األول - - - 

 - - - الثالغ - - الثاين - األول - ارهوم ليفي
 - - - الثالغ - - الثاين - األول - خشبية
 مصممة هلذا الطريقة للمناولة. احلاوية الوسيطة عندما هكوم ي()
 مصممة للتنضيد. عندما هكوم احلاوية الوسيطة ب()
 م  با باا. يو م  يعلى عندما هرفع احلاوية الوسيطة ج()
االختبرارات األخررى  الي ابتازت يحد االختبارات يف إبرراء (؛ ميك  استخدام احلاوية الوسيطةx)االختبارات املطلوبة يرمز هلا بالعالمة  ت()

 بأ  هرهي .
 يخرى بنفس التصميم إلبراء اختبار السقوط. وسيطة ميك  استخدام حاوية (ه)

 جيوز استخدام حاوية وسيطة يخرى بنفس التصميم إلبراء اختبار االهتزاز.  )و(

 أسفلالرفع من اختبار  6-5-6-4
  طاق التطبيق 6-5-6-4-1

ليفررري واخلشررر ، ومجيرررع ي رررواع احلاويرررات الاملصرررنوعة مررر  الكرهررروم  ينطبرررق علرررى مجيرررع احلاويرررات الوسررريطة 
 لنموذج التصميمي.بوصف  اختبارا  ل، م  يسفلاملزوتة بوسائل رفع  الوسيطة

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-4-2
مرل متأل احلاويرة الوسريطة. ويضراف محرل يروزع بشركل منرتظم، وهكروم اتلرة احلاويرة الوسريطة اململروءة واحل 

 ضعف اتلتاا اإلمجالية القصوى املسموح لا. 1.25ياد مبقدار 
 طريقة االختبار 6-5-6-4-3

 ة بينارراباعررداملت يف وضررع متوسررط و افرر  مرررهخت بشرراحنة رفررع مررع وضررع الشرروامو  رفررع احلاويررة الوسرريطةه 
ثالثرة يربراع اجتراا الردخول.  ملسرافةت الشرواا دخلإال إذا اا    قاط الدخول ثابتة(. وهر)با   الدخول  طولمبقدار ثالثة يرباع 

 كرر االختبار م  ال اجتاا وك  للدخول.يو 
 معيار ابتياز االختبار 6-5-6-4-4

 يف احملتويات. فقدغ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث  عدم حدوث هشوا تائم جيعل احلاوية الوسيطة 
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 اختبار الرفع من أعلى 6-5-6-5
  طاق التطبيق 6-5-6-5-1

املر ة املصرممة  الوسيطة م  يعلى، وللحاوياتاملصممة لرفعاا  ي واع احلاويات الوسيطة مجيعينطبق على  
 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  م  اجلا  ،  يو لرفعاا م  يعلى

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-5-2
. ويضرراف محررل يرروزع بشرركل سررتيك اجلامررداملعد يررة واملرابررة واملصررنوعة مرر  البال احلاويررات الوسرريطةأل مترر 

 . منتظم وهكوم اتلة احلاوية الوسيطة اململوءة واحلمل ضعف اتلتاا اإلمجالية القصوى املسموح لا
القصروى املسرموح لرا، اإلمجاليرة تارا اتلسرتة يمثرال  مبراتة متثيليرة مث هعبرأ إىل املر رة  ومتأل احلاويات الوسيطة 

 .ا تظاممع هوزيع احلمولة ب
 طرائق االختبار 6-5-6-5-3

يف  بقرررىئيررغ هبتعررد عرر  األر  وه صررممة لرفعاررا، املعد يررة واملر ررة، بالطريقررة املاويررات الوسرريطةهرفررع احل 
 ذلك الوضع ملدة  س تقائق.

 :ةاجلامد يةالبالستيك الوسيطةاملرابة واحلاويات الوسيطة يف حالة احلاويات  

، ئيرررغ هسرررتخدم قررروى الرفرررع املتقابلرررة قطريرررا ابط الرفرررعمرررر بكرررل زوج مررر  الوسررريطة هرفرررع احلاويرررة  ي()
 ، لفرتة  س تقائق؛عموتيا  

، ئيرغ هسرتخدم قروى الرفرع يف اجتراا املرارز املتقابلرة قطريرا مرابط الرفعهرفع احلاوية بكل زوج م  و  ب()
  س تقائق. ةم  املسقط العموت ، ملد 45ºبزاوية 

عررردات إلاسرررتخدام طرائرررق يخررررى الختبرررار الرفرررع مررر  يعلرررى وا ،املر رررةالوسررريطة احلاويرررات  يف حالرررة، جيررروز 6-5-6-5-4
 .الفعاليةمساوية على األقل يف  ،لالختبار

 معاي  ابتياز االختبار 6-5-6-5-5
هبقرررى احلاويرررة الوسررريطة املعد يرررة، واملرابرررة، واملصرررنوعة مررر  البالسرررتيك اجلامرررد:  احلاويرررات الوسررريطة ي()

يف ذلررك املنصررة القاعديررة، إم  مبررا ،يظاررر علياررا هشرروا تائررم وال اتيررة،مأمو ررة يف ظررروف النقررل الع
 وبدت، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛

وسررائل رفعاررا جيعلاررا غرر   يو الوسرريطةيف احلاويررة  عطرر املر ررة: عرردم حرردوث  احلاويررات الوسرريطة ب()
 املناولة. يو مأمو ة يف النقل
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 اختبار التنضيد 6-5-6-6
 يق طاق التطب 6-5-6-6-1

بوصررف  املصررممة لتكرروم قابلررة للتنضرريد بعضرراا فرروق بعرر ،  ينطبررق علررى مجيررع ي ررواع احلاويررات الوسرريطة 
 للنموذج التصميمي. ا  اختبار 

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-6-2
املسررتخدم يف  للمنررَتجحرر  اتلتاررا القصرروى املسررموح لررا. وإذا اررام الرروزم النرروعي  متررأل احلاويررة الوسرريطة 

إضرافيا ئيرغ مترد عنرد يقصرى اتلتارا املسرموح لرا مرع هوزيرع احلمولرة  محال االختبار جيعل هذا غ  عملي، حتمةل احلاوية الوسيطة
 با تظام.

 طرائق االختبار 6-5-6-6-3
وضررع فوقاررا محولررة اختبررار موزعررة هعلررى قاعرردهتا علررى ير  مسررتوية صررلبة و الوسرريطة هوضررع احلاويررة  ي()

 هقل ع : حلمل االختبار لفرتة الالوسيطة (. ومضع احلاوية 4-6-6-5-6ا ظر )ل منتظم بشك
 املعد ية؛ تقائق يف حالة احلاويات الوسيطة 5 '1'
األ رواع  البالستيكية اجلامدة م  س يف حالة احلاويات الوسيطة40ºيوما  عند تربة  28 '2'

11H2 21وH2 31وH2املرابرررة املغلفرررة بغرررالف خررراربي مررر  مررراتة  ، واحلاويرررات الوسررريطة
 21HH2و 21HH1و 11HH2و 11HH1مثررل األ ررواع )بالسررتيكية هتحمررل محولررة التنضرريد 

 (؛31HH2و 31HH1و
 األخرى؛ ساعة جلميع ي واع احلاويات الوسيطة 24 '3'

 يوضع احلمل باحدى الطرائق التالية: ب()
هوضررع  حرر  اتلتاررا القصرروى املسررموح لررا، ياثررر مرر   فررس النرروع متررأل يو وسرريطةحاويررة  '1'

 املختدة؛الوسيطة فوق احلاوية 
، الوسررريطة طبليرررة واثلرررة لقاعررردة احلاويرررة يو يوزام مناسررربة هوضرررع إمرررا علرررى لوحرررة مسرررتوية '2'

 املختدة.الوسيطة  هوضع فوق احلاوية
 االختبار  املضاف يف ملاحلحساب  6-5-6-6-4

مجاليررة إلالكتلررة ا جممرروع مرررة مرر  1.8املخترردة ياررد مبقرردار  الوسرريطة يكرروم احلمررل املوضرروع علررى احلاويررة 
 املختدة يثناء النقل.الوسيطة فوق احلاوية  هنضيدهااملماثلة الي ميك   القصوى املسموح لا لعدت احلاويات الوسيطة

 معاي  ابتياز االختبار 6-5-6-6-5
املر ررة: عرردم حرردوث هشرروا تائررم جيعررل  الوسرريطة باسررتثناء احلاويررات مجيرع ي ررواع احلاويررات الوسرريطة ي()

 غ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛الوسيطة احلاوية 
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املر رررة: عررردم حررردوث عطررر  يف احلاويرررة جيعلارررا غررر  مأمو رررة يف النقرررل وعررردم  احلاويرررات الوسررريطة ب()
 حدوث فقد يف احملتويات.

 اختبار منع التسرب 6-5-6-7
 بيق طاق التط 6-5-6-7-1

هفرر  حتر   يو مترألة الري صرلبملروات الا يو املستخدمة يف  قرل السروائل ي واع احلاويات الوسيطةينطبق على  
 .ا  توري ا  للنموذج التصميمي واختبار  ا  اختبار بوصف  الضغط، 

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-7-2
ذات التنفرريس  وسررائل اإلغررالقعرر   جيرررى االختبررار قبررل هرايرر  ي  معرردات للعررزل احلرررار . ويسررتعا  

 فتحة التنفيس. إغالقحيكم  يو هنفيس بال واثلة بوسائل إغالق
 طريقة االختبار والضغط املستخدم 6-5-6-7-3

  20يقرررل عررر   ال مرررا ومرت تقرررائق علرررى األقرررل باسرررتخدام هرررواء عنرررد ضرررغط  10االختبرررار ملررردة  ىجيرررر  
 ضرغط اهلرواء،ل هفاضرلياختبار إبراء مثل  ،بطريقة مناسبة احلاوية الوسيطة م عدم هسرب اهلواء تد (. وخيبار 0.2)ايلوباسكال 

هررذا  ويف يف حالررة احلاويررات الوسرريطة املعد يررة بتغطيررة الرردرزات والوصررالت مبحلررول صررابوم. يو يف املرراء. احلاويررة الوسرريطة بغمرر يو
 .دروستايتيستخدم معامل هصحيح للضغط اهلياحلالة األخ ة 

 معيار ابتياز االختبار 6-5-6-7-4
 عدم هسرب اهلواء. 

 دروليياختبار الضغط اله 6-5-6-8
  طاق التطبيق 6-5-6-8-1

هفرررر  حتررر   يو املررروات الصرررلبة الررري مترررأل يو املسرررتخدمة يف  قرررل السررروائل ينطبرررق علرررى احلاويرررات الوسررريطة 
 للنموذج التصميمي. ا  اختبار الضغط، بوصف  

 لالختبار اوية الوسيطةإعدات احل 6-5-6-8-2
 فتحاهتررا، هغلررقيباررزة هصررريف الضررغط و  هنررزعجيرررى االختبررار قبررل هرايرر  ييررة معرردات للعررزل احلرررار . و  

 .يكفل عدم هشغيلاا يو
 طريقة االختبار 6-5-6-8-3

 يقرررررل عمرررررا هرررررو مبرررررخت  ال درويليرررررتقرررررائق علرررررى األقرررررل باسرررررتخدام ضرررررغط ه 10جيررررررى االختبرررررار ملررررردة  
 آليا  يثناء االختبار. هقيد احلاويات الوسيطة وال .4-8-6-5-6يف 
 الضغط املستخدم 6-5-6-8-4
 املعد ية: احلاويات الوسيطة 6-5-6-8-4-1
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 اختبار التنضيد 6-5-6-6
 يق طاق التطب 6-5-6-6-1

بوصررف  املصررممة لتكرروم قابلررة للتنضرريد بعضرراا فرروق بعرر ،  ينطبررق علررى مجيررع ي ررواع احلاويررات الوسرريطة 
 للنموذج التصميمي. ا  اختبار 

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-6-2
املسررتخدم يف  للمنررَتجحرر  اتلتاررا القصرروى املسررموح لررا. وإذا اررام الرروزم النرروعي  متررأل احلاويررة الوسرريطة 

إضرافيا ئيرغ مترد عنرد يقصرى اتلتارا املسرموح لرا مرع هوزيرع احلمولرة  محال االختبار جيعل هذا غ  عملي، حتمةل احلاوية الوسيطة
 با تظام.

 طرائق االختبار 6-5-6-6-3
وضررع فوقاررا محولررة اختبررار موزعررة هعلررى قاعرردهتا علررى ير  مسررتوية صررلبة و الوسرريطة هوضررع احلاويررة  ي()

 هقل ع : حلمل االختبار لفرتة الالوسيطة (. ومضع احلاوية 4-6-6-5-6ا ظر )ل منتظم بشك
 املعد ية؛ تقائق يف حالة احلاويات الوسيطة 5 '1'
األ رواع  البالستيكية اجلامدة م  س يف حالة احلاويات الوسيطة40ºيوما  عند تربة  28 '2'

11H2 21وH2 31وH2املرابرررة املغلفرررة بغرررالف خررراربي مررر  مررراتة  ، واحلاويرررات الوسررريطة
 21HH2و 21HH1و 11HH2و 11HH1مثررل األ ررواع )بالسررتيكية هتحمررل محولررة التنضرريد 

 (؛31HH2و 31HH1و
 األخرى؛ ساعة جلميع ي واع احلاويات الوسيطة 24 '3'

 يوضع احلمل باحدى الطرائق التالية: ب()
هوضررع  حرر  اتلتاررا القصرروى املسررموح لررا، ياثررر مرر   فررس النرروع متررأل يو وسرريطةحاويررة  '1'

 املختدة؛الوسيطة فوق احلاوية 
، الوسررريطة طبليرررة واثلرررة لقاعررردة احلاويرررة يو يوزام مناسررربة هوضرررع إمرررا علرررى لوحرررة مسرررتوية '2'

 املختدة.الوسيطة  هوضع فوق احلاوية
 االختبار  املضاف يف ملاحلحساب  6-5-6-6-4

مجاليررة إلالكتلررة ا جممرروع مرررة مرر  1.8املخترردة ياررد مبقرردار  الوسرريطة يكرروم احلمررل املوضرروع علررى احلاويررة 
 املختدة يثناء النقل.الوسيطة فوق احلاوية  هنضيدهااملماثلة الي ميك   القصوى املسموح لا لعدت احلاويات الوسيطة

 معاي  ابتياز االختبار 6-5-6-6-5
املر ررة: عرردم حرردوث هشرروا تائررم جيعررل  الوسرريطة باسررتثناء احلاويررات مجيرع ي ررواع احلاويررات الوسرريطة ي()

 غ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛الوسيطة احلاوية 
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املر رررة: عررردم حررردوث عطررر  يف احلاويرررة جيعلارررا غررر  مأمو رررة يف النقرررل وعررردم  احلاويرررات الوسررريطة ب()
 حدوث فقد يف احملتويات.

 اختبار منع التسرب 6-5-6-7
 بيق طاق التط 6-5-6-7-1

هفرر  حتر   يو مترألة الري صرلبملروات الا يو املستخدمة يف  قرل السروائل ي واع احلاويات الوسيطةينطبق على  
 .ا  توري ا  للنموذج التصميمي واختبار  ا  اختبار بوصف  الضغط، 

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-7-2
ذات التنفرريس  وسررائل اإلغررالقعرر   جيرررى االختبررار قبررل هرايرر  ي  معرردات للعررزل احلرررار . ويسررتعا  

 فتحة التنفيس. إغالقحيكم  يو هنفيس بال واثلة بوسائل إغالق
 طريقة االختبار والضغط املستخدم 6-5-6-7-3

  20يقرررل عررر   ال مرررا ومرت تقرررائق علرررى األقرررل باسرررتخدام هرررواء عنرررد ضرررغط  10االختبرررار ملررردة  ىجيرررر  
 ضرغط اهلرواء،ل هفاضرلياختبار إبراء مثل  ،بطريقة مناسبة احلاوية الوسيطة م عدم هسرب اهلواء تد (. وخيبار 0.2)ايلوباسكال 

هررذا  ويف يف حالررة احلاويررات الوسرريطة املعد يررة بتغطيررة الرردرزات والوصررالت مبحلررول صررابوم. يو يف املرراء. احلاويررة الوسرريطة بغمرر يو
 .دروستايتيستخدم معامل هصحيح للضغط اهلياحلالة األخ ة 

 معيار ابتياز االختبار 6-5-6-7-4
 عدم هسرب اهلواء. 

 دروليياختبار الضغط اله 6-5-6-8
  طاق التطبيق 6-5-6-8-1

هفرررر  حتررر   يو املررروات الصرررلبة الررري مترررأل يو املسرررتخدمة يف  قرررل السررروائل ينطبرررق علرررى احلاويرررات الوسررريطة 
 للنموذج التصميمي. ا  اختبار الضغط، بوصف  

 لالختبار اوية الوسيطةإعدات احل 6-5-6-8-2
 فتحاهتررا، هغلررقيباررزة هصررريف الضررغط و  هنررزعجيرررى االختبررار قبررل هرايرر  ييررة معرردات للعررزل احلرررار . و  

 .يكفل عدم هشغيلاا يو
 طريقة االختبار 6-5-6-8-3

 يقرررررل عمرررررا هرررررو مبرررررخت  ال درويليرررررتقرررررائق علرررررى األقرررررل باسرررررتخدام ضرررررغط ه 10جيررررررى االختبرررررار ملررررردة  
 آليا  يثناء االختبار. هقيد احلاويات الوسيطة وال .4-8-6-5-6يف 
 الضغط املستخدم 6-5-6-8-4
 املعد ية: احلاويات الوسيطة 6-5-6-8-4-1
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مرر  جمموعررة  صررلبةلنقررل مرروات  املَعرردةة، 21Nو 21Bو 21Aمرر  األ ررواع  اويررات الوسرريطةحليف حالررة ا ي()
 بار(؛ 2.5)ايلوباسكال   250، ضغط ما ومرت  Iالتعبئة 

نقل مروات املعدَّة ل، 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aم  األ واع  اويات الوسيطةحلحالة ايف  ب()
 بار(؛ 2) ايلوباسكال  200، ضغط ما ومرت  III يو IIم  جمموعة التعبئة 

، ضرغط مرا ومرت  31Nو 31Bو 31Aمر  األ رواع  اويات الوسريطةحليف حالة اباإلضافة إىل ذلك،  ج()
 ايلوباسكال.  200 ضغطهذا االختبار قبل اختبار  رىبار(، وجي 0.65)ايلوباسكال   65

 البالستيكية اجلامدة: املرابة واحلاويات الوسيطة احلاويات الوسيطة 6-5-6-8-4-2

 ايلوباسررركال 21HZ2: 75و 21HZ1و 21H2و 21H1مررر  األ رررواع  يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة ي()
 ما ومرت (؛)بار(  0.75)

: ييامررررا ياررررد مرررر  31HZ2و 31HZ1و 31H2و 31H1مرررر  األ ررررواع  الوسرررريطة اويرررراتحليف حالررررة ا ب()
 قيمتخت، هعخت األوىل بواحدة م  الطرائق اآلهية:

ي  ضررررغط خبررررار مرررراتة املررررلء ) مقيسررررا  يف احلاويررررة الوسرررريطةاملررررا ومرت  جممرررروع الضررررغط  '1'
ايلوباسركال( يف تربرة   100الغازات اخلاملة األخرى،  اقصا   يو والضغط اجلزئي للاواء

علرى  املا ومرت  اإلمجايل؛ حيدت هذا الضغط 1.5س مضروبا  يف معامل يمام 55ºحرارة 
 س؛15ºوتربة حرارة ملء  4-1-1-4ورت يف  ملا يساس تربة ملء قصوى وفقا  

  100س للمررراتة املطلررروب  قلارررا  اقصرررا  50ºمررررة قررردر ضرررغط البخرررار يف تربرررة  1.75 '2'
 ايلوباسكال؛  100ضغط اختبار يتىن  ايلوباسكال، ولك  مع

  100س للماتة املطلوب  قلاا  اقصرا  50ºمرة قدر ضغط البخار يف تربة حرارة  1.5 '3'
 ايلوباسكال؛  100ايلوباسكال، ولك  مع حد ضغط اختبار يتىن 

 وهعخت الثا ية بالطريقة التالية:
الضرررغط االسرررتايت ضرررعف الضرررغط االسرررتايت للمررراتة املطلررروب  قلارررا، ئرررد يتىن ضرررعف  '4'

 للماء.
 (:االختباراتاالختبار )معاي  ابتياز  6-5-6-8-5

، عنررد هعريضررراا 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aمرر  األ ررواع  يف حالررة احلاويررات الوسرريطة ي()
 هسرب؛ عدم حدوثب(: ) يو ي()1-4-8-6-5-6لضغط االختبار املبخت يف 

، عنرد هعريضراا لضرغط االختبرار املبرخت 31Nو 31Bو 31Aمر  األ رواع  يف حالة احلاويات الوسيطة ب()
وعرردم هشرروا تائررم جيعررل احلاويررة غرر  مأمو ررة للنقررل، عرردم حرردوث ج(: )1-4-8-6-5-6يف 

 هسرب؛حدوث 
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هشرروا  عرردم حرردوثاملرابررة:  البالسررتيكية اجلامرردة واحلاويررات الوسرريطة يف حالررة احلاويررات الوسرريطة ج()
 هسرب. وعدم حدوث ،غ  مأمو ة للنقل احلاوية الوسيطةم  شأ   يم جيعل تائم 

 اختبار السقوط 6-5-6-9
  طاق التطبيق 6-5-6-9-1

 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  ، اويات الوسيطةينطبق على مجيع احل 
 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-9-2

القصروى مر  سرعتاا يف املائة  95يقل ع   ال مبا املعد ية: متأل احلاوية الوسيطة احلاويات الوسيطة ي()
 هنرررزعللسررروائل وفقرررا  للنمررروذج التصرررميمي. و يف املائرررة مررر  سرررعتاا القصررروى  98 يو ةصرررلبللمررروات ال

 ؛يكفل عدم هشغيلاا يو ،فتحاهتا هغلقيبازة هصريف الضغط، و 
ا، مررع القصرروى املسررموح لرراتلتاررا اإلمجاليررة حرر    املر ررة: متررأل احلاويررة الوسرريطة احلاويررات الوسرريطة ب()

 ؛بصورة منتظمة هوزيع احلمولة
 املرابرررررة: مترررررأل احلاويرررررة الوسررررريطة احلاويرررررات الوسررررريطةو البالسرررررتيكية اجلامررررردة  احلاويرررررات الوسررررريطة ج()

يف املائرررة مررر  سرررعتاا  98 يو ةصرررلبللمررروات الالقصررروى سرررعتاا   يف املائرررة مررر 95يقرررل عررر   ال مبرررا
الرتهيبررات املوضرروعة لتصررريف الضررغط لسرروائل وفقررا  للنمرروذج التصررميمي. وميكرر  إزالررة القصرروى ل

بعرررد مفررري   اختبرررار احلاويرررات الوسررريطة ىوجيرررر  يكفرررل عررردم هشرررغيلاا. مبرررا يو ارررا باحكرررامإغالقو 
حالرة إعردات عينرات االختبرار مر   ويف يقل. يو س18º-تربة حرارة عينة االختبار وحمتوياهتا إىل 

سررروائل  ىبقررره. و 1-3-6-5-6يف  احلاويرررات املرابرررة لرررذا الطريقرررة، ميكررر  إلغررراء التجايرررز املبرررخت
 عرديلللتجمرد. وميكر  إغفرال هرذا الت مرا عاالختبار يف احلالرة السرائلة، وإم اقتضرى األمرر باضرافة 

ومقاومررة الشررد يف تربررات احلرررارة  قابليررة السررح إذا اا رر  املرروات املعنيررة علررى تربررة اافيررة مرر  
 املنخفضة؛

يقرررل  ال مبرررا اخلشررر : مترررأل احلاويرررة الوسررريطة يو يليفرررالاملصرررنوعة مررر  الكرهررروم  احلاويرررات الوسررريطة ت()
 .القصوىم  سعتاا يف املائة  95 ع 

 طريقة االختبار 6-5-6-9-3
قاعرردهتا علررى سررطح صررل  وضررخم ومنبسررط ويفقرري غرر  مرررم علررى  ررو علررى  سررقط احلاويررة الوسرريطةه 

يضرررعف برررزء مررر  قاعررردة احلاويرررة يعترررد  مرررا ، بطريقرررة هكفرررل يم هكررروم  قطرررة الصررردم علرررى4-3-5-1-6يتوافرررق مرررع اشررررتاطات 
 :على النحو التايل يقل الختبار سقوط يو مرت مكع  0.45هبلغ سعتاا  مضع احلاوية الوسيطة الي. و الوسيطة

بررزء قاعرردة احلاويررة الررذ  مت اختبررارا يف  غرر املعد يررة: علررى يضررعف يبزائاررا  احلاويررات الوسرريطة ي()
 السقوط األول؛

 على يضعف بوا باا؛ املر ة: احلاويات الوسيطة ب()
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مرر  جمموعررة  صررلبةلنقررل مرروات  املَعرردةة، 21Nو 21Bو 21Aمرر  األ ررواع  اويررات الوسرريطةحليف حالررة ا ي()
 بار(؛ 2.5)ايلوباسكال   250، ضغط ما ومرت  Iالتعبئة 

نقل مروات املعدَّة ل، 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aم  األ واع  اويات الوسيطةحلحالة ايف  ب()
 بار(؛ 2) ايلوباسكال  200، ضغط ما ومرت  III يو IIم  جمموعة التعبئة 

، ضرغط مرا ومرت  31Nو 31Bو 31Aمر  األ رواع  اويات الوسريطةحليف حالة اباإلضافة إىل ذلك،  ج()
 ايلوباسكال.  200 ضغطهذا االختبار قبل اختبار  رىبار(، وجي 0.65)ايلوباسكال   65

 البالستيكية اجلامدة: املرابة واحلاويات الوسيطة احلاويات الوسيطة 6-5-6-8-4-2

 ايلوباسررركال 21HZ2: 75و 21HZ1و 21H2و 21H1مررر  األ رررواع  يف حالرررة احلاويرررات الوسررريطة ي()
 ما ومرت (؛)بار(  0.75)

: ييامررررا ياررررد مرررر  31HZ2و 31HZ1و 31H2و 31H1مرررر  األ ررررواع  الوسرررريطة اويرررراتحليف حالررررة ا ب()
 قيمتخت، هعخت األوىل بواحدة م  الطرائق اآلهية:

ي  ضررررغط خبررررار مرررراتة املررررلء ) مقيسررررا  يف احلاويررررة الوسرررريطةاملررررا ومرت  جممرررروع الضررررغط  '1'
ايلوباسركال( يف تربرة   100الغازات اخلاملة األخرى،  اقصا   يو والضغط اجلزئي للاواء

علرى  املا ومرت  اإلمجايل؛ حيدت هذا الضغط 1.5س مضروبا  يف معامل يمام 55ºحرارة 
 س؛15ºوتربة حرارة ملء  4-1-1-4ورت يف  ملا يساس تربة ملء قصوى وفقا  

  100س للمررراتة املطلررروب  قلارررا  اقصرررا  50ºمررررة قررردر ضرررغط البخرررار يف تربرررة  1.75 '2'
 ايلوباسكال؛  100ضغط اختبار يتىن  ايلوباسكال، ولك  مع

  100س للماتة املطلوب  قلاا  اقصرا  50ºمرة قدر ضغط البخار يف تربة حرارة  1.5 '3'
 ايلوباسكال؛  100ايلوباسكال، ولك  مع حد ضغط اختبار يتىن 

 وهعخت الثا ية بالطريقة التالية:
الضرررغط االسرررتايت ضرررعف الضرررغط االسرررتايت للمررراتة املطلررروب  قلارررا، ئرررد يتىن ضرررعف  '4'

 للماء.
 (:االختباراتاالختبار )معاي  ابتياز  6-5-6-8-5

، عنررد هعريضررراا 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aمرر  األ ررواع  يف حالررة احلاويررات الوسرريطة ي()
 هسرب؛ عدم حدوثب(: ) يو ي()1-4-8-6-5-6لضغط االختبار املبخت يف 

، عنرد هعريضراا لضرغط االختبرار املبرخت 31Nو 31Bو 31Aمر  األ رواع  يف حالة احلاويات الوسيطة ب()
وعرردم هشرروا تائررم جيعررل احلاويررة غرر  مأمو ررة للنقررل، عرردم حرردوث ج(: )1-4-8-6-5-6يف 

 هسرب؛حدوث 
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هشرروا  عرردم حرردوثاملرابررة:  البالسررتيكية اجلامرردة واحلاويررات الوسرريطة يف حالررة احلاويررات الوسرريطة ج()
 هسرب. وعدم حدوث ،غ  مأمو ة للنقل احلاوية الوسيطةم  شأ   يم جيعل تائم 

 اختبار السقوط 6-5-6-9
  طاق التطبيق 6-5-6-9-1

 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  ، اويات الوسيطةينطبق على مجيع احل 
 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-9-2

القصروى مر  سرعتاا يف املائة  95يقل ع   ال مبا املعد ية: متأل احلاوية الوسيطة احلاويات الوسيطة ي()
 هنرررزعللسررروائل وفقرررا  للنمررروذج التصرررميمي. و يف املائرررة مررر  سرررعتاا القصررروى  98 يو ةصرررلبللمررروات ال

 ؛يكفل عدم هشغيلاا يو ،فتحاهتا هغلقيبازة هصريف الضغط، و 
ا، مررع القصرروى املسررموح لرراتلتاررا اإلمجاليررة حرر    املر ررة: متررأل احلاويررة الوسرريطة احلاويررات الوسرريطة ب()

 ؛بصورة منتظمة هوزيع احلمولة
 املرابرررررة: مترررررأل احلاويرررررة الوسررررريطة احلاويرررررات الوسررررريطةو البالسرررررتيكية اجلامررررردة  احلاويرررررات الوسررررريطة ج()

يف املائرررة مررر  سرررعتاا  98 يو ةصرررلبللمررروات الالقصررروى سرررعتاا   يف املائرررة مررر 95يقرررل عررر   ال مبرررا
الرتهيبررات املوضرروعة لتصررريف الضررغط لسرروائل وفقررا  للنمرروذج التصررميمي. وميكرر  إزالررة القصرروى ل

بعرررد مفررري   اختبرررار احلاويرررات الوسررريطة ىوجيرررر  يكفرررل عررردم هشرررغيلاا. مبرررا يو ارررا باحكرررامإغالقو 
حالرة إعردات عينرات االختبرار مر   ويف يقل. يو س18º-تربة حرارة عينة االختبار وحمتوياهتا إىل 

سررروائل  ىبقررره. و 1-3-6-5-6يف  احلاويرررات املرابرررة لرررذا الطريقرررة، ميكررر  إلغررراء التجايرررز املبرررخت
 عرديلللتجمرد. وميكر  إغفرال هرذا الت مرا عاالختبار يف احلالرة السرائلة، وإم اقتضرى األمرر باضرافة 

ومقاومررة الشررد يف تربررات احلرررارة  قابليررة السررح إذا اا رر  املرروات املعنيررة علررى تربررة اافيررة مرر  
 املنخفضة؛

يقرررل  ال مبرررا اخلشررر : مترررأل احلاويرررة الوسررريطة يو يليفرررالاملصرررنوعة مررر  الكرهررروم  احلاويرررات الوسررريطة ت()
 .القصوىم  سعتاا يف املائة  95 ع 

 طريقة االختبار 6-5-6-9-3
قاعرردهتا علررى سررطح صررل  وضررخم ومنبسررط ويفقرري غرر  مرررم علررى  ررو علررى  سررقط احلاويررة الوسرريطةه 

يضرررعف برررزء مررر  قاعررردة احلاويرررة يعترررد  مرررا ، بطريقرررة هكفرررل يم هكررروم  قطرررة الصررردم علرررى4-3-5-1-6يتوافرررق مرررع اشررررتاطات 
 :على النحو التايل يقل الختبار سقوط يو مرت مكع  0.45هبلغ سعتاا  مضع احلاوية الوسيطة الي. و الوسيطة

بررزء قاعرردة احلاويررة الررذ  مت اختبررارا يف  غرر املعد يررة: علررى يضررعف يبزائاررا  احلاويررات الوسرريطة ي()
 السقوط األول؛

 على يضعف بوا باا؛ املر ة: احلاويات الوسيطة ب()
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احلاويررات  يو اخلشرر  يو ليفرريالالكرهرروم  يو املصررنوعة مرر  البالسررتيك اجلامررد احلاويررات الوسرريطة ج()
 ياها.زاو  إحدى وعلى وعلى ريساا،، اابا ب ، علىسطح مستو فوق: الوسيطة املرابة

 .سقوطلكل  خمتلفة اوية وسيطةاستخدام ح يو  فساا ك  استخدام احلاوية الوسيطةمي 
 ارهفاع السقوط 6-5-6-9-4

 املررررات  قلاررراالسرررائلة  يو يف حالرررة املررروات الصرررلبة والسررروائل، إذا يبرررر  االختبرررار مرررع املررراتة الصرررلبة 
 مع ماتة يخرى هلا اخلصائص الفيزيائية  فساا بصورة يساسية:  يو

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8

 حالة السوائل، إذا يبر  االختبار مع املاء:يف  
 :1.2( للماتة الي ستنقل dهتجاوز الكثافة النسبية ) ( ) ال عندما )ي(

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 م 0.8 م 1.2

، حتسررر  ارهفاعرررات السرررقوط علرررى يسررراس 1.2عنررردما هتجررراوز الكثافرررة النسررربية للمررراتة املنقولرررة  )ب(
 عشر  على النحو التايل: رقمإىل يول  صعوتا   مقربة ،( للماتة املنقولةdالنسبية ) ( )الكثافة 

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 م  0.67×    م1.0×  

 :معاي  ابتياز االختبارات 6-5-6-9-5
 املعد ية: عدم حدوث فقد يف احملتويات؛ احلاويات الوسيطة ي()
 بسررررب حرررردوث هسرررررب طفيررررف و املر ررررة: عرررردم حرررردوث فقررررد يف احملتويررررات.  احلاويررررات الوسرررريطة ب()

اويررة حلا يف قصررورا  يعتررد  ال ثقرروب الغرررز علررى سرربيل املثررال، يو ام، مرر  مواضررع اإلغررالقصررطداال
 ؛مزيد م  التسرب بعد رفع احلاوية ع  األر عدم حدوث شريطة  ،الوسيطة

احلاويررات  يو اخلشرر  يو ليفرريالالكرهرروم  يو املصررنوعة مرر  البالسررتيك اجلامررد احلاويررات الوسرريطة ج()
مر  االصرطدام  بسرب هسررةب طفيرف حردوث و تويرات. يف احملفقرد حردوث املرابة: عردم  الوسيطة

 شريطة عدم حدوث مزيد م  التسرب. ،اويات الوسيطةحلا قصورا  يفيعتد  ال مواضع اإلغالق
ألغررا   اراسريطة غر  مرأموم  قلجيعرل احلاويرة الو  عطر مجيع احلاويرات الوسريطة: عردم حردوث  )ت(

التصريف، وبدوم فقد يف احملتويرات. وباإلضرافة إىل ذلرك هكروم احلاويرة الوسريطة قابلرة  يو اإل قاذ
 للرفع بوسيلة مناسبة ح  يتم هنظيف األرضية ملدة  س تقائق.
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  1 داء مر هنطبرق املعراي  املرذاورة يف )ت( علرى النمروذج التصرميمي للحاويرات املصرنوعة ابتر مالحظة:
 . 2011اا وم الثاين/يناير 

 اختبار التمزق 6-5-6-10
  طاق التطبيق 6-5-6-10-1

 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  املر ة،  ينطبق على مجيع ي واع احلاويات الوسيطة 
 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-10-2

القصروى املسرموح لرا، إمجرايل اتلتارا سرعتاا وحر    يف املائرة مر 95يقل ع   ال مبا احلاوية الوسيطةمتأل  
 هوزيع احلمولة.  تظاممع ا

 طريقة االختبار 6-5-6-10-3
مم بسركخت خيررتق بالكامرل بردار  100على األر ، يتم إحداث حزة طول   بعد وضع احلاوية الوسيطة 

ف املسرافة برخت السرطح السرفلي واملسرتوى العلرو  ، يف منتصراويرة الوسريطةاحملور الرئيسي للح مع45ºيحد اجلوا   العريضة بزاوية 
القصروى املسرموح إمجرايل الكتلرة حلمل مضاف موزع هوزيعا  منتظما  يعاتل ضعف  للمحتويات. وبعد ذلك هعر  احلاوية الوسيطة

اجلا ر ، هرفرع مر   يو حالرة احلاويرة الوسريطة املصرممة للرفرع مر  يعلرى ويف هقل عر   رس تقرائق. ال هذا احلمولة ملدة هطبقلا. و 
 احلاوية م  األر ، بعد إزالة احلمولة اإلضافية، وهبقى على هذا الوضع  س تقائق.

 معيار ابتياز االختبار 6-5-6-10-4
 طول  األصلي.  يف املائة م 25ألاثر م   احلز ميتدال  

 اختبار االنقالب 6-5-6-11
  طاق التطبيق 6-5-6-11-1

 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  ، لوسيطةاويات اينطبق على مجيع ي واع احل 
 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-11-2

القصروى املسرموح لرا، إمجرايل اتلتارا سرعتاا وحر    يف املائرة مر 95يقل ع   ال مبا الوسيطةاحلاوية  ألمت 
 هوزيع احلمولة.  تظاممع ا

 طريقة االختبار 6-5-6-11-3
 ، يملرسعلى ي  بزء م  سرطحاا العلرو ، فروق سرطح صرل ، غر  مررم، الوسيطة احلاوية  ُيسب  قل  

 مستو ، يفقي.
 القل  ارهفاع 6-5-6-11-4

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8
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احلاويررات  يو اخلشرر  يو ليفرريالالكرهرروم  يو املصررنوعة مرر  البالسررتيك اجلامررد احلاويررات الوسرريطة ج()
 ياها.زاو  إحدى وعلى وعلى ريساا،، اابا ب ، علىسطح مستو فوق: الوسيطة املرابة

 .سقوطلكل  خمتلفة اوية وسيطةاستخدام ح يو  فساا ك  استخدام احلاوية الوسيطةمي 
 ارهفاع السقوط 6-5-6-9-4

 املررررات  قلاررراالسرررائلة  يو يف حالرررة املررروات الصرررلبة والسررروائل، إذا يبرررر  االختبرررار مرررع املررراتة الصرررلبة 
 مع ماتة يخرى هلا اخلصائص الفيزيائية  فساا بصورة يساسية:  يو

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8

 حالة السوائل، إذا يبر  االختبار مع املاء:يف  
 :1.2( للماتة الي ستنقل dهتجاوز الكثافة النسبية ) ( ) ال عندما )ي(

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 م 0.8 م 1.2

، حتسررر  ارهفاعرررات السرررقوط علرررى يسررراس 1.2عنررردما هتجررراوز الكثافرررة النسررربية للمررراتة املنقولرررة  )ب(
 عشر  على النحو التايل: رقمإىل يول  صعوتا   مقربة ،( للماتة املنقولةdالنسبية ) ( )الكثافة 

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 م  0.67×    م1.0×  

 :معاي  ابتياز االختبارات 6-5-6-9-5
 املعد ية: عدم حدوث فقد يف احملتويات؛ احلاويات الوسيطة ي()
 بسررررب حرررردوث هسرررررب طفيررررف و املر ررررة: عرررردم حرررردوث فقررررد يف احملتويررررات.  احلاويررررات الوسرررريطة ب()

اويررة حلا يف قصررورا  يعتررد  ال ثقرروب الغرررز علررى سرربيل املثررال، يو ام، مرر  مواضررع اإلغررالقصررطداال
 ؛مزيد م  التسرب بعد رفع احلاوية ع  األر عدم حدوث شريطة  ،الوسيطة

احلاويررات  يو اخلشرر  يو ليفرريالالكرهرروم  يو املصررنوعة مرر  البالسررتيك اجلامررد احلاويررات الوسرريطة ج()
مر  االصرطدام  بسرب هسررةب طفيرف حردوث و تويرات. يف احملفقرد حردوث املرابة: عردم  الوسيطة

 شريطة عدم حدوث مزيد م  التسرب. ،اويات الوسيطةحلا قصورا  يفيعتد  ال مواضع اإلغالق
ألغررا   اراسريطة غر  مرأموم  قلجيعرل احلاويرة الو  عطر مجيع احلاويرات الوسريطة: عردم حردوث  )ت(

التصريف، وبدوم فقد يف احملتويرات. وباإلضرافة إىل ذلرك هكروم احلاويرة الوسريطة قابلرة  يو اإل قاذ
 للرفع بوسيلة مناسبة ح  يتم هنظيف األرضية ملدة  س تقائق.
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  1 داء مر هنطبرق املعراي  املرذاورة يف )ت( علرى النمروذج التصرميمي للحاويرات املصرنوعة ابتر مالحظة:
 . 2011اا وم الثاين/يناير 

 اختبار التمزق 6-5-6-10
  طاق التطبيق 6-5-6-10-1

 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  املر ة،  ينطبق على مجيع ي واع احلاويات الوسيطة 
 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-10-2

القصروى املسرموح لرا، إمجرايل اتلتارا سرعتاا وحر    يف املائرة مر 95يقل ع   ال مبا احلاوية الوسيطةمتأل  
 هوزيع احلمولة.  تظاممع ا

 طريقة االختبار 6-5-6-10-3
مم بسركخت خيررتق بالكامرل بردار  100على األر ، يتم إحداث حزة طول   بعد وضع احلاوية الوسيطة 

ف املسرافة برخت السرطح السرفلي واملسرتوى العلرو  ، يف منتصراويرة الوسريطةاحملور الرئيسي للح مع45ºيحد اجلوا   العريضة بزاوية 
القصروى املسرموح إمجرايل الكتلرة حلمل مضاف موزع هوزيعا  منتظما  يعاتل ضعف  للمحتويات. وبعد ذلك هعر  احلاوية الوسيطة

اجلا ر ، هرفرع مر   يو حالرة احلاويرة الوسريطة املصرممة للرفرع مر  يعلرى ويف هقل عر   رس تقرائق. ال هذا احلمولة ملدة هطبقلا. و 
 احلاوية م  األر ، بعد إزالة احلمولة اإلضافية، وهبقى على هذا الوضع  س تقائق.

 معيار ابتياز االختبار 6-5-6-10-4
 طول  األصلي.  يف املائة م 25ألاثر م   احلز ميتدال  

 اختبار االنقالب 6-5-6-11
  طاق التطبيق 6-5-6-11-1

 للنموذج التصميمي. ا  اختبار بوصف  ، لوسيطةاويات اينطبق على مجيع ي واع احل 
 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-11-2

القصروى املسرموح لرا، إمجرايل اتلتارا سرعتاا وحر    يف املائرة مر 95يقل ع   ال مبا الوسيطةاحلاوية  ألمت 
 هوزيع احلمولة.  تظاممع ا

 طريقة االختبار 6-5-6-11-3
 ، يملرسعلى ي  بزء م  سرطحاا العلرو ، فروق سرطح صرل ، غر  مررم، الوسيطة احلاوية  ُيسب  قل  

 مستو ، يفقي.
 القل  ارهفاع 6-5-6-11-4

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8
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 ابتياز االختبار معيار 6-5-6-11-5
 ام، مررر  مواضرررع اإلغرررالقدطصررراال بسرررب احملتويرررات. وإذا حررردث هسررررب بسررريط يف فقرررد حررردوث عررردم  

 شريطة عدم حدوث مزيد م  التسرب. ،الوسيطة حلاويةقصورا يف اعتد ذلك ي فال ثقوب الغرز على سبيل املثال، يو
 االستقامة اختبار 6-5-6-12
  طاق التطبيق 6-5-6-12-1

للنمرروذج ا  اختبررار بوصررف  مرر  اجلا رر ،  يو املصررممة للرفررع مرر  يعلررى ينطبررق علررى مجيررع احلاويررات الوسرريطة 
 التصميمي.

 لالختبار إعدات احلاوية الوسيطة 6-5-6-12-2
القصروى املسرموح لرا، إمجرايل اتلتارا سرعتاا وحر    يف املائرة مر 95يقل ع   ال مبا الوسيطةاحلاوية  ألمت 
 مع ا تظام هوزيع احلمولة.

 طريقة االختبار 6-5-6-12-3
مرت/ثا يررة إىل وضررع قررائم بعيرردا  عرر  األر ،  0.1هقررل عرر   ال بسرررعة رفررع احلاويررة امللقرراة علررى با باررا،ه 

 .هكوم جماةزة بأربعة م  مرابط الرفع هذاعندما  مربطختبواسطة  يو مربط رفعبواسطة 
 معيار ابتياز االختبار 6-5-6-12-4

 املناولة. يو رفعاا جيعل احلاوية غ  مأمو ة يف النقل ملرابط يو الوسيطةللحاوية  عط عدم حدوث  
 اختبار االهتزاز 6-5-6-13
   طاق التطبيق 6-5-6-13-1

 ينطبق على مجيع احلاويات الوسيطة املستخدمة يف  قل السوائل، بوصفة اختبارا  للنموذج التصميمي، 
اررررا وم   1ينطبررررق هررررذا االختبررررار علررررى النمرررراذج التصررررميمية للحاويررررات الوسرررريطة املصررررنوعة اعتبررررارا  مرررر   مالحظة:
 . 2011اير الثاين/ين

  إعدات احلاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-13-2
 لرررو اا ررر  سرررتنقل. ومترررأل احلاويرررة الوسررريطة باملررراء امرررا  مترررار حاويرررة وسررريطة اعينرررة عشررروائيا  وهعرررد وهغلرررق 

 يف املائة م  احلد األقصى م  سعتاا. 98يقل ع   ال مبا
 طريقة االختبار ومده  6-5-6-13-3
الوسريطة علرى مرارز منصرة آلرة االختبرار، الري هبلرغ سرعتاا الريسرية املزتوبرة اجليبيرة الشركل  هوضع احلاويرة 6-5-6-13-3-1

يف املائررة، وإذا اقتضرر  الضرررورة، هررربط بوسررائل هقييررد باملنصررة ملنررع العينررة مرر  التحررر   5 ±مررم  25)إزاحررة مرر  الررذروة إىل الررذروة( 
 يفقيا  فوق املنصة بدوم هقييد احلراة الريسية.
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منصرة االهترزاز  عر مؤقترا   يرهفرع برزءا  مر  قاعردة احلاويرة الوسريطة جيعرلجيرى االختبرار ملردة سراعة بترواهر  6-5-6-13-3-2
 قطة واحدة على األقل برخت  ، يفبصورة متقطعة معدين إسفخت مباعدةئيغ هرفع ال تورة بزءا  إىل تربة متكة  م  إتخال اامل 

وقد يلزم هعديل التواهر بعد هناية الشوط األول ملنع حدوث ر خت يف العبروة. غر  ي ر  جير   .قاعدة احلاوية الوسيطة ومنصة االختبار
هقردم  امرا  ،احلاويرة الوسريطة ومنصرة االختبرار إسرفخت املباعردة املعردين برخت قاعردةوضرع  ئيغ يظل وكنرايم يستمر هواهر االختبار 

وجير  يف هررذا اإلسررفخت يم  .االختبررار عرردة املعرردين يمرر برروهر  لنجراحإسرفخت املباإمكا يرة إتخررال فاسررتمرار يف هررذا الفقررة.  بيا ر 
مرم  100 مقدارمم وبطول يكفي إلتخال  بخت احلاوية الوسيطة ومنصة االختبار  50مم على األقل وعر   1.6مسك ذا  يكوم

 على األقل ألتاء التجربة. 
 معاي  ابتياز االختبار 6-5-6-13-4

يف  عطررل يو ا كسررارق. وباإلضررافة إىل ذلررك مالحظررة عرردم حرردوث متررز  يو مالحظررة عرردم وبرروت هسرررب 
  التثبي . هعطةل يو اللحام مواضع مكو ات صنع احلاوية الوسيطة مثل حدوث اسر يف

 تقرير االختبار 6-5-6-14
 ختبار يتضم  على األقل البيا ات التالية:ع  االبتقرير  احلاويات الوسيطة ويزوت مستخدم 6-5-6-14-1

 االختبار الذ  يبرى رفق نوام املوعاسم  -1
 االقتضاء( )عنداسم وعنوام مقدم الطل   -2
 مسلسل حمدت لتقرير االختبار رقم -3
 هاري  هقرير االختبار -4
 اوية الوسيطةاحل صا ع -5
 ووسرررائل اإلغرررالق،ومررروات الصرررنع،  ،ي  األبعررراتاويرررة الوسررريطة )التصرررميمي للح مررروذجوصرررف الن -6

 ات(الرسرومالرسرم )ورمبرا  ،مثل التشكيل برالطرق()يف ذلك طريقة الصنع  مبا ،ومسك اجلدار، إت(
 الشمسية ة )الصور(و/يو الصور 

 السعة القصوى -7
يف حالرة االختبار، مثل اللزوبة والكثافة النسبية للسروائل، وحجرم اجلسريمات  حمتوياتخصائص  -8

 ةصلبملوات الا
 وصف االختبارات و تائجاا -9

 مع بيام اسم وصفة املوقةع ،يرالتقر هوقيع  -10
يف املناسربة  لالشررتاطاتاملعدة للنقرل قرد مت اختبارهرا وفقرا  احلاويات الوسيطة يتضم  التقرير إقرارات بأم  6-5-6-14-2

بطررل صررحة هررذا التقريررر. وهسررلم  سررخة مرر  التقريررر للسررلطة يقررد  للعبرروات يخرررى كو رراتم يو ويم اسررتخدام طرائررق ،الفصررل هررذا
 .املختصة
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 ابتياز االختبار معيار 6-5-6-11-5
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 طريقة االختبار 6-5-6-12-3
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 .املختصة

- 349 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



351 

  6-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبيرة

 عموميات 6-6-1
 يلي: ما ال هنطبق اشرتاطات هذا الفصل على 6-6-1-1

 ؛تيروسوالباستثناء السلع املشتملة على األ، 2الرهبة عبوات  •
 ؛3291األمم املتحدة  رقمحت  املستشفيات املدربة  فايات باستثناء ، 2-6الرهبة عبوات  •
 موات مشعة.على الي حتتو   7الرهبة  طروت •

السررلطة املختصررة بغيررة  قنررعيف إطررار بر ررامج لضررمام اجلرروتة ي ويعررات صررنعاا هصررنع العبرروات الكبرر ة ومتررد 6-6-1-2
 وارتة يف هذا الفصل.االشرتاطات ال معات صنعاا يو مصنوعةاب ة استيفاء ال عبوة   التأاد م 
طررروت النقررل للبضررائع  -"العبرروة  ISO 16106: 2006 يرروفر معيررار املنظمررة الدوليررة للتوحيررد القياسرري، رقررم مالحظة:
"، هوبياررات مقبولررة ISO 9001مبرراتئ لتطبيررق املعيررار  -عبرروات البضررائع اخلطرررة واحلاويررات الوسرريطة والعبرروات الكبرر ة  -اخلطرررة 

 لإلبراءات الي ميك  اهباعاا. 
العبرررروات الكبرررر ة  إىل 4-6-6االشرررررتاطات اخلاصررررة املنطبقررررة علررررى العبرررروات الكبرررر ة الرررروارتة يف هسررررتند  6-6-1-3

هررو عمرا  متلررفاعرررتا  علرى اسرتخدام عبرروات ابر ة ذات مواصرفات  ال لتقردم العلمري والتقرري، فا ر لاملسرتخدمة حاليرا . ومراعرراة 
السررلطة املختصررة، وقرراترة علررى يم جتترراز بنجرراح  لرردى، ومقبولررة فعاليتاررا، شررريطة يم هكرروم العبرروات معاتلررة يف 4-6-6وارت يف 

 لطرائق املوصوفة يف هذا الالئحة إذا اا   مكافئة.ا غ . وهقبل طرائق اختبار يخرى 5-6-6االختبارات املبينة يف 
التالوم معلومات ع  اإلبراءات الري هتبرع، ووصرفا  أل رواع ويبعرات وسرائل يقدم صا عو العبوات وموزعوها  6-6-1-4

للنقرل، قراترة  وهري يف حالرة هقردمياااإلغالق )مبرا يف ذلرك احلشرايا املطلوبرة( وي  عناصرر يخررى الزمرة لضرمام يم هكروم الطرروت، 
 يف هذا الفصل.الوارتة على ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة 

 أنواع العبوات الكبيرةيعين الذي الرمز  6-6-2
 يلي: وا يتكوم الرمز املستخدم للعبوات الكب ة 6-6-2-1

 :مها ميام عربارقم )ي(
 ؛ الصلبةللعبوات الكب ة  50   
 للعبوات الكب ة املر ة؛ 51يو    

 وفقررررا  للقائمررررة املبينررررةت. إ، مثررررل اخلشرررر ، الفرررروالذ، الصررررنع شرررر  إىل مرررراتةيحرررررف الهيرررري ابرررر  و  )ب(
  .6-2-1-6 يف
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 يف هذا الفصل.الوارتة على ابتياز اختبارات األتاء املنطبقة 

 أنواع العبوات الكبيرةيعين الذي الرمز  6-6-2
 يلي: وا يتكوم الرمز املستخدم للعبوات الكب ة 6-6-2-1

 :مها ميام عربارقم )ي(
 ؛ الصلبةللعبوات الكب ة  50   
 للعبوات الكب ة املر ة؛ 51يو    

 وفقررررا  للقائمررررة املبينررررةت. إ، مثررررل اخلشرررر ، الفرررروالذ، الصررررنع شرررر  إىل مرررراتةيحرررررف الهيرررري ابرررر  و  )ب(
  .6-2-1-6 يف
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عبررروة احتياطيرررة ابررر ة هفررري  "T"يعررري احلررررف " رمرررز العبررروة الكبررر ة. W" يو "Tجيررروز يم يعقررر  احلرفرررام " 6-6-2-2
مر   فرس النروع املبرخت برالرمز، مصرنوعة  إم هكر " يم العبوة الكبر ة، و Wويعي احلرف ". 9-1-5-6-6باالشرتاطات الوارتة يف 

  .3-1-6-6وهعتد مكافئة هلا وفقا  لالشرتاطات الوارتة يف  4-6-6الوارتة يف ع  املواصفات  خمتلفةوفق مواصفات 
 وضع العالمات 6-6-3
 العالمات األولية 6-6-3-1

 لالسررتخدام وفقررا  هلررذا الالئحررة عالمررات تائمررة ومقررروءةخمصصررة هوضررع علررى اررل عبرروة ابرر ة مصررنوعة و  
 :يلي ما هبخت مم، ويم 12واألرقام ع  يقل ارهفاع الرموز  وال هوضع يف مكام هسال رؤيت .

 ؛  اترمز األمم املتحدة للعبو  )ي(

 حاويرررررات السررررروائ  املر رررررة يو ال يسرررررتخدم هرررررذا الرمرررررز أل  غرررررر  آخرررررر غررررر  إثبرررررات يم العبررررروة 
متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر  يو الصراريج النقرال يو

  .8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 
يسررتخدم ميكرر  يم ، بررارزة علياررا العالمررات نقشهرر يو يف حالررة العبرروات الكبرر ة املعد يررة الرري مررتم 

 بدال  م  هذا الرمز؛ "UN"احلرفام الكب ام 
احلرررف " للعبرروات املر ررة الكبرر ة، يليرر  51" رقمالرر يو ابرر ةصررلبة   علررى عبرروة الررذ  يرردلة " 50" رقمالرر )ب(

 )ب(؛1-4-1-5-6لقائمة املبينة يف وفقا  ل الذ  يبخت ماتة الصنع
 هلا: اعتمد النموذج التصميميحرف الهيي اب  يش  إىل جمموعة )جمموعات( التعبئة الي  )ج(

 X  جملموعات التعبئةI وII وIII 
 Y  جملموعي التعبئةII وIII 
 Z  جملموعة التعبئةIII فقط؛ 

 )آخر رقمخت(؛ نعالصشار وسنة  )ت(
  ظرام املرروريف  اتالعالمة املميزة للمرابات ذات احملرايف شكل الدولة الي رخص  العالمة؛ رمز  ه()

 الدويل؛
 السلطة املختصة؛ ، حسبما حتدتاالكب ة اتلعبو لتعرف ا يخرىة عالمي  و  الصا عرمز  يو اسم )و(
" يف حالررة العبرروات الكبرر ة 0صررفر " رقمويكترر  الرراختبررار التنضرريد بررالكيلوغرام. املطبررق يف مررل احل )ز(

 ؛غ  املصممة للتنضيد
 بالكيلوغرامات. ااملسموح ل الكتلة اإلمجالية القصوى )ح(

 هوضع العالمات األولية املطلوبة وفقا  للتسلسل الوارت يف الفقرات الفرعية يعالا.  
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للفقررات وفقرا  املوضروعة العالمرات برخت بوضوح الفصل الفرعيرة مر  )ي( إىل )ح(، علرى سربيل املثرال ويتم
مسافة، ح  يسال التعرف علي .يوبشرطة مائلة

أمثلة لوضع العالماتفيما يلي 6-6-3-2
50A/X/05/01/N/PQRS

2500/1000

اررغ؛ 5002محررل التنضرريد :لعبرروة فوالذيررة ابرر ة مناسرربة للتنضرريد
اغ.0001: الكتلة اإلمجالية القصوى

50AT/Y/05/01/B/PQRS

2500/1000

فوالذيرررررة ابررررر ة مناسررررربة للتنضررررريد: محرررررل التنضررررريد احتياطيرررررة لعبرررروة 
.اغ0001اغ؛ الكتلة اإلمجالية القصوى: 5002

50H/Y04/02/D/ABCD 987

0/800

ةاإلمجاليررررالكتلررررة؛لعبرررروة بالسررررتيكية ابرررر ة غرررر  مناسرررربة للتنضرررريد
اغ.800ى: و قصلا

51H/Z/06/01/S/1999

0/500

: الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى؛لعبرروة مر ررة ابرر ة غرر  مناسرربة للتنضرريد
اغ.500

هررو امرراقيررد االسررتخدام برمررزالعبرروات الكبرر ةيبررخت احلررد األقصررى حلمررل التنضرريد املنطبررق عنرردما هكرروم 6-6-3-3
ومرئيا 2-6-6يو1-6-6مبخت يف الشكل  مستدميا  الرمز ويكوم :بوضوح.

2-6-6الشكل 1-6-6الشكل 

غ  عبوات اب ة قابلة للتنضيد

احلرررروف100× مرررم 100وال يقرررل الرمرررز عررر   وهكررروم بوضررروح. ومرئيرررا  مسرررتدميا  يكررروم يم وجيررر  مرررم.
مررم علررى األقررل. وهكرروم املنطقررة تاخررل عالمررات الطباعررة املبينررة بأسررام األبعررات مربعررة 12واألرقررام الرري هشرر  إىل الكتلررة بارهفرراع 

هتجرراوز الكتلرة املبينررة واليررع العناصرر بتناسر  هقرررييب مرع العناصررر املبينرة.هكر  األبعررات حمردتة، جيرر  يم هكروم مجملالشركل. وإذا
على4-3-3-5-6-6يعلى الرمز احلمل املفرو  خالل اختبار النموذج التصميمي )ا ظر  مقسوما  )1.8.

يعيررد يصررلح  يوعلررى مجيررع العبرروات الكبرر ة الرري صررنع  يو3-3-6-6هنطبررق األحكررام الرروارتة يف مالحظة:
الثاين/ينرراير يولاررا وم مرر  اعتبررارا  الرروارتة يف الطبعررة املنقحررة 3-3-6-6. وجيرروز االسررتمرار يف هطبيررق يحكررام 2015هصررنيعاا

الررري صرررنع  ، علرررى مجيرررع العبررروات الكبررر ةالئحرررة هنظيميرررة منوذبيرررةة، للتوصررريات املتعلقرررة بنقرررل البضرررائع اخلطرررر السرررابعة عشررررة 
. 2016اا وم األول/تيسمد 31و2015اا وم الثاين/يناير1بختيعيد هصنيعاا يصلح  يويو
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عبررروة احتياطيرررة ابررر ة هفررري  "T"يعررري احلررررف " رمرررز العبررروة الكبررر ة. W" يو "Tجيررروز يم يعقررر  احلرفرررام " 6-6-2-2
مر   فرس النروع املبرخت برالرمز، مصرنوعة  إم هكر " يم العبوة الكبر ة، و Wويعي احلرف ". 9-1-5-6-6باالشرتاطات الوارتة يف 

  .3-1-6-6وهعتد مكافئة هلا وفقا  لالشرتاطات الوارتة يف  4-6-6الوارتة يف ع  املواصفات  خمتلفةوفق مواصفات 
 وضع العالمات 6-6-3
 العالمات األولية 6-6-3-1

 لالسررتخدام وفقررا  هلررذا الالئحررة عالمررات تائمررة ومقررروءةخمصصررة هوضررع علررى اررل عبرروة ابرر ة مصررنوعة و  
 :يلي ما هبخت مم، ويم 12واألرقام ع  يقل ارهفاع الرموز  وال هوضع يف مكام هسال رؤيت .

 ؛  اترمز األمم املتحدة للعبو  )ي(

 حاويرررررات السررررروائ  املر رررررة يو ال يسرررررتخدم هرررررذا الرمرررررز أل  غرررررر  آخرررررر غررررر  إثبرررررات يم العبررررروة 
متتثرل لالشررتاطات ذات الصرلة الروارتة يف حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر  يو الصراريج النقرال يو

  .8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الفصل 
يسررتخدم ميكرر  يم ، بررارزة علياررا العالمررات نقشهرر يو يف حالررة العبرروات الكبرر ة املعد يررة الرري مررتم 

 بدال  م  هذا الرمز؛ "UN"احلرفام الكب ام 
احلرررف " للعبرروات املر ررة الكبرر ة، يليرر  51" رقمالرر يو ابرر ةصررلبة   علررى عبرروة الررذ  يرردلة " 50" رقمالرر )ب(

 )ب(؛1-4-1-5-6لقائمة املبينة يف وفقا  ل الذ  يبخت ماتة الصنع
 هلا: اعتمد النموذج التصميميحرف الهيي اب  يش  إىل جمموعة )جمموعات( التعبئة الي  )ج(

 X  جملموعات التعبئةI وII وIII 
 Y  جملموعي التعبئةII وIII 
 Z  جملموعة التعبئةIII فقط؛ 

 )آخر رقمخت(؛ نعالصشار وسنة  )ت(
  ظرام املرروريف  اتالعالمة املميزة للمرابات ذات احملرايف شكل الدولة الي رخص  العالمة؛ رمز  ه()

 الدويل؛
 السلطة املختصة؛ ، حسبما حتدتاالكب ة اتلعبو لتعرف ا يخرىة عالمي  و  الصا عرمز  يو اسم )و(
" يف حالررة العبرروات الكبرر ة 0صررفر " رقمويكترر  الرراختبررار التنضرريد بررالكيلوغرام. املطبررق يف مررل احل )ز(

 ؛غ  املصممة للتنضيد
 بالكيلوغرامات. ااملسموح ل الكتلة اإلمجالية القصوى )ح(

 هوضع العالمات األولية املطلوبة وفقا  للتسلسل الوارت يف الفقرات الفرعية يعالا.  
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للفقررات وفقرا  املوضروعة العالمرات برخت بوضوح الفصل الفرعيرة مر  )ي( إىل )ح(، علرى سربيل املثرال ويتم
مسافة، ح  يسال التعرف علي .يوبشرطة مائلة

أمثلة لوضع العالماتفيما يلي 6-6-3-2
50A/X/05/01/N/PQRS

2500/1000

اررغ؛ 5002محررل التنضرريد :لعبرروة فوالذيررة ابرر ة مناسرربة للتنضرريد
اغ.0001: الكتلة اإلمجالية القصوى

50AT/Y/05/01/B/PQRS

2500/1000

فوالذيرررررة ابررررر ة مناسررررربة للتنضررررريد: محرررررل التنضررررريد احتياطيرررررة لعبرررروة 
.اغ0001اغ؛ الكتلة اإلمجالية القصوى: 5002

50H/Y04/02/D/ABCD 987

0/800

ةاإلمجاليررررالكتلررررة؛لعبرررروة بالسررررتيكية ابرررر ة غرررر  مناسرررربة للتنضرررريد
اغ.800ى: و قصلا

51H/Z/06/01/S/1999

0/500

: الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى؛لعبرروة مر ررة ابرر ة غرر  مناسرربة للتنضرريد
اغ.500

هررو امرراقيررد االسررتخدام برمررزالعبرروات الكبرر ةيبررخت احلررد األقصررى حلمررل التنضرريد املنطبررق عنرردما هكرروم 6-6-3-3
ومرئيا 2-6-6يو1-6-6مبخت يف الشكل  مستدميا  الرمز ويكوم :بوضوح.

2-6-6الشكل 1-6-6الشكل 

غ  عبوات اب ة قابلة للتنضيد

احلرررروف100× مرررم 100وال يقرررل الرمرررز عررر   وهكررروم بوضررروح. ومرئيرررا  مسرررتدميا  يكررروم يم وجيررر  مرررم.
مررم علررى األقررل. وهكرروم املنطقررة تاخررل عالمررات الطباعررة املبينررة بأسررام األبعررات مربعررة 12واألرقررام الرري هشرر  إىل الكتلررة بارهفرراع 

هتجرراوز الكتلرة املبينررة واليررع العناصرر بتناسر  هقرررييب مرع العناصررر املبينرة.هكر  األبعررات حمردتة، جيرر  يم هكروم مجملالشركل. وإذا
على4-3-3-5-6-6يعلى الرمز احلمل املفرو  خالل اختبار النموذج التصميمي )ا ظر  مقسوما  )1.8.

يعيررد يصررلح  يوعلررى مجيررع العبرروات الكبرر ة الرري صررنع  يو3-3-6-6هنطبررق األحكررام الرروارتة يف مالحظة:
الثاين/ينرراير يولاررا وم مرر  اعتبررارا  الرروارتة يف الطبعررة املنقحررة 3-3-6-6. وجيرروز االسررتمرار يف هطبيررق يحكررام 2015هصررنيعاا

الررري صرررنع  ، علرررى مجيرررع العبررروات الكبررر ةالئحرررة هنظيميرررة منوذبيرررةة، للتوصررريات املتعلقرررة بنقرررل البضرررائع اخلطرررر السرررابعة عشررررة 
. 2016اا وم األول/تيسمد 31و2015اا وم الثاين/يناير1بختيعيد هصنيعاا يصلح  يويو
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 لعبوات الكبيرةلاشتراطات خاصة  6-6-4
 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المعدنية 6-6-4-1

50A فوالذ 
50B يلومنيوم 
50N األلومنيوم( يو )غ  الفوالذ معدم 

نفرررذ . وهإثباهرررا  ارررامال   ثبتررر  قابليتررر  للحررراميُ  سرررح هصرررنع العبررروات الكبررر ة مررر  معررردم مناسررر  قابرررل لل 6-6-4-1-1
 وهكفل يما ا  اامال . ويؤخذ يف االعتبار التشغيل يف تربات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء. مباارةاللحامات 

 .خمتلفةمعاتم  المسالذ  يتولد  تيجة لتبالفعل الغلفاين  عط تجن  حدوث ي  هتخذ االحتياطات ل 6-6-4-1-2
 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المصنوعة من مواد مرنة 6-6-4-2

51H موات بالستيكية مر ة 
51M  مرمورق 

وهتناسررر  قررروة املررراتة وبنررراء العبررروات الكبررر ة املر رررة مرررع سرررعتاا  .هصرررنع العبررروة الكبررر ة مررر  مررروات مناسررربة 6-6-4-2-1
 .واالستخدام املقرر هلا

يف  85يقل عر   ال مبا حمتفظة 51Mء العبوات الكب ة املر ة م  األ واع هظل مجيع املوات املستخدمة يف بنا 6-6-4-2-2
يقرل، وذلرك بعرد غمرهرا يف املراء  يو يف املائرة 67عند رطوبرة  سربية  للتوازميصال  على املاتة املكيفة  املقيسةة الشد مو اقمم  املائة 
 ساعة. 24هقل ع   ال ملدةمتاما  

. وهررؤم  مجيررع يطررراف كافئررةبأيررة طريقرة م يو التغريررة يو براخلتم احلرررار ، يو زاللحررام بالرردر عمليررات  ىجترر  6-6-4-2-3
 .اللحامات املدرزة

 فررروق البنفسررررجي شرررعاعبسرررب  اإل ولال طرررراط ،للتقررراتمالعبررروات الكبررر ة املر ررررة مقاومرررة اافيرررة  هتررروفر يف 6-6-4-2-4
 .قررمناسبة الستخداماا املبسب  املاتة الي حتتوياا العبوة، وبذلك هكوم  يو الظروف املناخية، يو
جي، سرفروق البنف اعشرعيم هكروم حمميرة مر  هرأث  اإللرزم لعبوات الكب ة املر ة البالستيكية الي ييف حالة ا 6-6-4-2-5
متوافقرررة مرررع  ةاملضرررافاملرروات هكررروم هرررذا يشررررتط يم مناسررربة يخرررى. و  صررراتةات يو صررربغات يو باضرررافة يسررروت الكربرروموفر احلمايرررة هرر

غرر  املرروات  صرراتةات يو يصرربا  يو حالررة اسررتخدام يسرروت الكربرروم، ويف العبرروة الكبرر ة. مرردة اسررتخدامظررل فعالررة طرروال احملتويررات وه
 يسرروت الكربرروماررام التغيرر  يف حمترروى املسررتخدمة يف صررنع النمرروذج التصررميمي املختررد، ميكرر  االسررتغناء عرر  إعرراتة االختبررار إذا  

 .البناءا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية ملاتة ؤثر هأث  ي ال الصاتة املاتة يو ةالصبغ يو
خلدمرة يغررا  يخررى،  يو للتقاتمماتة صنع العبوة الكب ة لتحسخت مقاومتاا  جيوز إتماج موات مضافة يف 6-6-4-2-6

 الكيميائية للماتة. يو هأث ا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية املوات املضافةهؤثر هذا  يال شريطة
  .1:2النسبة بخت ارهفاعاا وعرضاا  هتجاوز ال عندما هكوم العبوة ولوءة، 6-6-4-2-7
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 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة البالستيكية 6-6-4-3
50H اجلامدةبالستيكية ال املوات 

هصرررررنع العبررررروة الكبررررر ة مررررر  مررررراتة بالسرررررتيكية مناسررررربة ذات مواصرررررفات معلومرررررة وقررررروة مناسررررربة لسرررررعتاا  6-6-4-3-1
فروق  اعشرعاإل يو بسرب  املراتة الري حتتويارا العبروة، ولال طراطللتقراتم مقاومرة  وبصرورة اافيرة . وهكوم املراتةاملقرر هلاواالستخدام 

للمرراتة   فرراذيشرركل ي   وال يف تربررات احلرررارة املنخفضررة. تاء. ويؤخررذ يف االعتبررار، عنررد االقتضرراء، األالررةالبنفسررجي حسرر  احل
 تية.احملتواة خطرا  يف ظروف النقل العا

 فرررروق البنفسررررجي، هرررروفر هررررذا احلمايررررة باضررررافة يسرررروت الكربرررروم اعشررررعهرررروف  محايررررة مرررر  اإل لررررزمحيثمررررا ي 6-6-4-3-2
متوافقرررة مرررع احملتويرررات وهظرررل فعالرررة طررروال عمرررر  ملررروات املضرررافةهكررروم هرررذا ايشررررتط يم مناسررربة يخررررى. و  صررراتةات يو اتصررربغ يو

صررراتةات غررر  املررروات املسرررتخدمة يف صرررنع النمررروذج  يو اتصررربغ يو كربرررومحالرررة اسرررتخدام يسررروت ال ويف اسرررتخدام العبررروة اخلاربيرررة.
 صراتةةالاملراتة  يو ةالصربغ يو يسروت الكربرومالتغير  يف حمتروى التصميمي املختد، فا ر  ميكر  االسرتغناء عر  إعراتة االختبرار إذا ارام 

 .البناءؤثر هأث ا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية ملاتة ي ال
خلدمرررة يغرررا  يخررررى،  يو للتقرراتمصررنع العبررروة الكبرر ة لتحسرررخت مقاومتاررا  إتمرراج مررروات مضررافة يف جيرروز 6-6-4-3-3

 الكيميائية للماتة. يو هأث ا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية ملوات املضافةهؤثر هلك ا يال شريطة
 ليفيالاشتراطات خاصة للعبوات المصنوعة من الكرتون  6-6-4-4

50G  الصل  ليفيالعبوات م  الكرهوم 
(، اممتعردت اجلرردر  يو )مفرررت اجلردار مرزتوج الوبر ج وروة  يو ،سرتخدم ارهروم ليفري قررو  ومر   وعيرة بيرردةي 6-6-4-4-1
الزياتة يف  تجاوزه ال . وهكوم مقاومة السطح اخلاربي للماء مناسبة ئيغواالستخدام املقرر هلاتناس  مع سعة العبوات الكب ة ي

 ا ظرر معيرار -لتعيخت امتصراص املراء،  (Cobb)تقيقة بطريقة اوب  30على مدى  ىدت يف اختبار جير حت زياتة، 2 /م 155 الوزم
خبصائص ثي مناسربة. ويكروم باإلمكرام ليفي اليشرتط يم يتميز الكرهوم . و ISO 535:1991 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة

 احاو متررزق يف سررط يو احرردوث شررقوق فيارر برردوم األلررواح ئيررغ ميكرر  جتميررع وهفريضرر ، هررثلةمليفرري، وثنيرر  برردوم القطررع الكرهرروم 
 .مع يلواح التغطية بغراء قو املموج  يو دتخليفي املالالكرهوم لصق ثنيات غ  مطلوبة. وي يو
 (J) بروال 15هبلرغ  لال ثقرابقاومرة ت يرا مسرتوفية مليف ذلك اجلدار العلو  والسرفلي،  مبا اجلدرام،هكوم  6-6-4-4-2
  .ISO 3036:1975 فقا  للمعيارو 
 ،الصرررق شرررريطب يو بغرررراءهنفرررذ وصرررالت الغرررالف اخلررراربي للعبررروات الكبررر ة برتااررر  مناسررر  وهلصرررق  6-6-4-4-3
بشرريط، هسرتخدم مراتة  يو برالغراء لصقوحيثما هنفذ الوصالت بال .فعاليةهقل  ال هثب  بوسيلة يخرى يو هدرز بدبابيس معد ية يو

 ةهسرب  ه ارل يير ال حُتمرى ئيرغ يو ومررتق الردبابيس املعد يرة متامرا  مجيرع القطرع املطلروب هثبيتارا، وهشركَّلالصقة مقاومة للماء. 
 مرتقاا. يو بطا ة تاخلية

مالئمررة للمناولررة  يم هكرروم فكةارراييررة منصررة ميكرر   يو العبرروة الكبرر ة مدجمررة يفييررة منصررة سررفلية جيرر  يف  6-6-4-4-4
 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح وهي معبأة  العبوة الكب ةامليكا يكية مع 
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 لعبوات الكبيرةلاشتراطات خاصة  6-6-4
 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المعدنية 6-6-4-1

50A فوالذ 
50B يلومنيوم 
50N األلومنيوم( يو )غ  الفوالذ معدم 

نفرررذ . وهإثباهرررا  ارررامال   ثبتررر  قابليتررر  للحررراميُ  سرررح هصرررنع العبررروات الكبررر ة مررر  معررردم مناسررر  قابرررل لل 6-6-4-1-1
 وهكفل يما ا  اامال . ويؤخذ يف االعتبار التشغيل يف تربات احلرارة املنخفضة عند االقتضاء. مباارةاللحامات 

 .خمتلفةمعاتم  المسالذ  يتولد  تيجة لتبالفعل الغلفاين  عط تجن  حدوث ي  هتخذ االحتياطات ل 6-6-4-1-2
 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المصنوعة من مواد مرنة 6-6-4-2

51H موات بالستيكية مر ة 
51M  مرمورق 

وهتناسررر  قررروة املررراتة وبنررراء العبررروات الكبررر ة املر رررة مرررع سرررعتاا  .هصرررنع العبررروة الكبررر ة مررر  مررروات مناسررربة 6-6-4-2-1
 .واالستخدام املقرر هلا

يف  85يقل عر   ال مبا حمتفظة 51Mء العبوات الكب ة املر ة م  األ واع هظل مجيع املوات املستخدمة يف بنا 6-6-4-2-2
يقرل، وذلرك بعرد غمرهرا يف املراء  يو يف املائرة 67عند رطوبرة  سربية  للتوازميصال  على املاتة املكيفة  املقيسةة الشد مو اقمم  املائة 
 ساعة. 24هقل ع   ال ملدةمتاما  

. وهررؤم  مجيررع يطررراف كافئررةبأيررة طريقرة م يو التغريررة يو براخلتم احلرررار ، يو زاللحررام بالرردر عمليررات  ىجترر  6-6-4-2-3
 .اللحامات املدرزة

 فررروق البنفسررررجي شرررعاعبسرررب  اإل ولال طرررراط ،للتقررراتمالعبررروات الكبررر ة املر ررررة مقاومرررة اافيرررة  هتررروفر يف 6-6-4-2-4
 .قررمناسبة الستخداماا املبسب  املاتة الي حتتوياا العبوة، وبذلك هكوم  يو الظروف املناخية، يو
جي، سرفروق البنف اعشرعيم هكروم حمميرة مر  هرأث  اإللرزم لعبوات الكب ة املر ة البالستيكية الي ييف حالة ا 6-6-4-2-5
متوافقرررة مرررع  ةاملضرررافاملرروات هكررروم هرررذا يشررررتط يم مناسررربة يخرررى. و  صررراتةات يو صررربغات يو باضرررافة يسررروت الكربرروموفر احلمايرررة هرر

غرر  املرروات  صرراتةات يو يصرربا  يو حالررة اسررتخدام يسرروت الكربرروم، ويف العبرروة الكبرر ة. مرردة اسررتخدامظررل فعالررة طرروال احملتويررات وه
 يسرروت الكربرروماررام التغيرر  يف حمترروى املسررتخدمة يف صررنع النمرروذج التصررميمي املختررد، ميكرر  االسررتغناء عرر  إعرراتة االختبررار إذا  

 .البناءا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية ملاتة ؤثر هأث  ي ال الصاتة املاتة يو ةالصبغ يو
خلدمرة يغررا  يخررى،  يو للتقاتمماتة صنع العبوة الكب ة لتحسخت مقاومتاا  جيوز إتماج موات مضافة يف 6-6-4-2-6

 الكيميائية للماتة. يو هأث ا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية املوات املضافةهؤثر هذا  يال شريطة
  .1:2النسبة بخت ارهفاعاا وعرضاا  هتجاوز ال عندما هكوم العبوة ولوءة، 6-6-4-2-7
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 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة البالستيكية 6-6-4-3
50H اجلامدةبالستيكية ال املوات 

هصرررررنع العبررررروة الكبررررر ة مررررر  مررررراتة بالسرررررتيكية مناسررررربة ذات مواصرررررفات معلومرررررة وقررررروة مناسررررربة لسرررررعتاا  6-6-4-3-1
فروق  اعشرعاإل يو بسرب  املراتة الري حتتويارا العبروة، ولال طراطللتقراتم مقاومرة  وبصرورة اافيرة . وهكوم املراتةاملقرر هلاواالستخدام 

للمرراتة   فرراذيشرركل ي   وال يف تربررات احلرررارة املنخفضررة. تاء. ويؤخررذ يف االعتبررار، عنررد االقتضرراء، األالررةالبنفسررجي حسرر  احل
 تية.احملتواة خطرا  يف ظروف النقل العا

 فرررروق البنفسررررجي، هرررروفر هررررذا احلمايررررة باضررررافة يسرررروت الكربرررروم اعشررررعهرررروف  محايررررة مرررر  اإل لررررزمحيثمررررا ي 6-6-4-3-2
متوافقرررة مرررع احملتويرررات وهظرررل فعالرررة طررروال عمرررر  ملررروات املضرررافةهكررروم هرررذا ايشررررتط يم مناسررربة يخررررى. و  صررراتةات يو اتصررربغ يو

صررراتةات غررر  املررروات املسرررتخدمة يف صرررنع النمررروذج  يو اتصررربغ يو كربرررومحالرررة اسرررتخدام يسررروت ال ويف اسرررتخدام العبررروة اخلاربيرررة.
 صراتةةالاملراتة  يو ةالصربغ يو يسروت الكربرومالتغير  يف حمتروى التصميمي املختد، فا ر  ميكر  االسرتغناء عر  إعراتة االختبرار إذا ارام 

 .البناءؤثر هأث ا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية ملاتة ي ال
خلدمرررة يغرررا  يخررررى،  يو للتقرراتمصررنع العبررروة الكبرر ة لتحسرررخت مقاومتاررا  إتمرراج مررروات مضررافة يف جيرروز 6-6-4-3-3

 الكيميائية للماتة. يو هأث ا  سلبيا  يف اخلصائص الفيزيائية ملوات املضافةهؤثر هلك ا يال شريطة
 ليفيالاشتراطات خاصة للعبوات المصنوعة من الكرتون  6-6-4-4

50G  الصل  ليفيالعبوات م  الكرهوم 
(، اممتعردت اجلرردر  يو )مفرررت اجلردار مرزتوج الوبر ج وروة  يو ،سرتخدم ارهروم ليفري قررو  ومر   وعيرة بيرردةي 6-6-4-4-1
الزياتة يف  تجاوزه ال . وهكوم مقاومة السطح اخلاربي للماء مناسبة ئيغواالستخدام املقرر هلاتناس  مع سعة العبوات الكب ة ي

 ا ظرر معيرار -لتعيخت امتصراص املراء،  (Cobb)تقيقة بطريقة اوب  30على مدى  ىدت يف اختبار جير حت زياتة، 2 /م 155 الوزم
خبصائص ثي مناسربة. ويكروم باإلمكرام ليفي اليشرتط يم يتميز الكرهوم . و ISO 535:1991 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة

 احاو متررزق يف سررط يو احرردوث شررقوق فيارر برردوم األلررواح ئيررغ ميكرر  جتميررع وهفريضرر ، هررثلةمليفرري، وثنيرر  برردوم القطررع الكرهرروم 
 .مع يلواح التغطية بغراء قو املموج  يو دتخليفي املالالكرهوم لصق ثنيات غ  مطلوبة. وي يو
 (J) بروال 15هبلرغ  لال ثقرابقاومرة ت يرا مسرتوفية مليف ذلك اجلدار العلو  والسرفلي،  مبا اجلدرام،هكوم  6-6-4-4-2
  .ISO 3036:1975 فقا  للمعيارو 
 ،الصرررق شرررريطب يو بغرررراءهنفرررذ وصرررالت الغرررالف اخلررراربي للعبررروات الكبررر ة برتااررر  مناسررر  وهلصرررق  6-6-4-4-3
بشرريط، هسرتخدم مراتة  يو برالغراء لصقوحيثما هنفذ الوصالت بال .فعاليةهقل  ال هثب  بوسيلة يخرى يو هدرز بدبابيس معد ية يو

 ةهسرب  ه ارل يير ال حُتمرى ئيرغ يو ومررتق الردبابيس املعد يرة متامرا  مجيرع القطرع املطلروب هثبيتارا، وهشركَّلالصقة مقاومة للماء. 
 مرتقاا. يو بطا ة تاخلية

مالئمررة للمناولررة  يم هكرروم فكةارراييررة منصررة ميكرر   يو العبرروة الكبرر ة مدجمررة يفييررة منصررة سررفلية جيرر  يف  6-6-4-4-4
 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح وهي معبأة  العبوة الكب ةامليكا يكية مع 
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 للعط قد يعرضاا  العبوة الكب ةالقاعدة املدجمة ئيغ ميك  هفات  ي   توء يف قاعدة  يو هصمم املنصة 6-6-4-4-5
 يثناء املناولة.

وحيثمرررا  .ة والنقرررليثنررراء املناولررر التررروازملضرررمام  كقابلرررة للفررر منصرررة ةالعبررروة علرررى ييررر بسرررم يرررؤم  هثبيررر  6-6-4-4-6
 ، يكوم سطحاا األعلى خاليا  م  ي   توءات حاتة ميك  يم هسب  عطبا  للعبوة الكب ة.كقابلة للف منصةهستخدم 

هكرروم هررذا الرردعائم  علررى يميتاء التنضريد،  تحسررختالرردعائم اخلشرربية ل مثرلجيروز اسررتخدام وسررائل هقويررة  6-6-4-4-7
 .خاربية ع  البطا ة

، يكوم السطح احلامرل علرى  رو يكفرل هوزيرع احلمرل بطريقرة معدة للتنضيد العبوات الكب ة ومعندما هك 6-6-4-4-8
 مأمو ة.

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة الخشبية 6-6-4-5
50C اخلش  الطبيعي 
50D  اخلش  الرقائقي 
50F املعات التكوي  ش  اخل 

 .واالستخدام املقرر هلاهكوم قوة املوات املستخدمة وطريقة الصنع مناسبة لسعة العبوات الكب ة  6-6-4-5-1
وخاليا  م  العيوب الي هقلل بدربة اب ة  صاحلا  للتداول التجار  بيد التجفيفيكوم اخلش  الطبيعي  6-6-4-5-2

قطعة واحردة. وهعترد األبرزاء  يعاتل ما يو ة م  قطعة واحدةقوة ي  بزء م  العبوة الكب ة. ويتكوم ال بزء م  العبوة الكب  م  
،و وصرلة اللسرام  يو معاتلرة لقطعرة واحردة عنرد اسرتخدام طريقرة مناسربة للتجميرع باللصرق مر  قبيرل اسرتخدام وصرلة لنردرمام،  احلرزة

عنررد اسررتخدام طرائررق  يو ة،بخت علررى األقررل عنررد اررل وصررلوصررلة هناابيررة مررع ربرراطخت معررد يخت ورروة  يو وصررلة التعشرريق بررالتفريز، يو
 .فعاليةهقل  ال يخرى

رقائق علرى األقرل. وهصرنع الرقرائق مر  قشررة  3العبوات الكب ة املصنوعة م  اخلش  الرقائقي م   تألفه 6-6-4-5-3
العبروة  وخالية م  العيوب الي هقلل م  متا رة ومقطوعة مبنشار توار على هيئة شرائح، التجارية التجفيف مستوفية لدربةخشبية، 

 مقاوم للماء. وجيوز استخدام موات يخرى مع اخلش  الرقائقي يف صنع العبوة الكب ة. بغراء املرتاصةالرقائق  لصقالكب ة. وه
يلرواح  مثرلهصنع العبوات الكب ة الي يستخدم فياا اخلش  املضغوط م  خشر  مضرغوط مقراوم للمراء  6-6-4-5-4

 مناس  آخر. وع  يو املطحوم يو اخلش  احلبييب
يرررتم جتميعارررا بوسرررائل مناسررربة  يو يطرررراف يو هثبررر  إىل يعمررردة زاويرررة يو العبررروات الكبررر ة باحكرررام ُهسرررمَّر 6-6-4-5-5

 بنفس القدر.
مالئمررة للمناولررة  يم هكرروم فكةارراييررة منصررة ميكرر   يو العبرروة الكبرر ة مدجمررة يفييررة منصررة سررفلية جيرر  يف  6-6-4-5-6

 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح وهي معبأة  ةالعبوة الكب  امليكا يكية مع 
 للعط قد يعرضاا  العبوة الكب ةالقاعدة املدجمة ئيغ ميك  هفات  ي   توء يف قاعدة  يو هصمم املنصة 6-6-4-5-7

 يثناء املناولة.
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يثنررراء املناولرررة والنقرررل. وحيثمرررا  هواز ررر لضرررمام  كة قابلرررة للفرررمنصررر ةالعبررروة الكبررر ة علرررى ييررر يثبررر  بسرررم 6-6-4-5-8
 ، يكوم سطحاا العلو  خاليا  م  ي   توءات حاتة قد هؤت  إىل عط  العبوة الكب ة.كقابلة للف منصةهستخدم 

هكرروم هررذا الرردعائم  علررى يميتاء التنضريد،  تحسررختالرردعائم اخلشرربية ل مثرلجيروز اسررتخدام وسررائل هقويررة  6-6-4-5-9
 .بطا ةة ع  اليخارب

يكرروم السررطح احلامررل علررى  ررو يكفررل هوزيررع احلمررل  مصررممة للتنضرريد، العبرروات الكبرر ةعنرردما هكرروم  6-6-4-5-10
 بطريقة مأمو ة.

 اختبار العبوات الكبيرةتتعلق باشتراطات  6-6-5
 االختبار وتواتره أداء 6-6-5-1
إلبرراءات هقررهرا السرلطة وفقرا   3-5-6-6خيتد هصميم ال عبوة اب ة على النحو املنصوص علير  يف  6-6-5-1-1

 املختصة.
دت . وحيررريم جتتررراز بنجررراح االختبرررارات املبينرررة يف هرررذا الفصرررل قبرررل اسرررتخداماا ابررر ة  ارررل عبررروة  يف جيررر  6-6-5-1-2

 خمتلرفالتصرميم، واحلجرم، واملراتة ومسكارا، وطريقرة الصرنع والتعبئرة، ولكر  قرد يتضرم  بيا رات النموذج التصميمي للعبوة الكبر ة ب
 يقل.االمسي ارهفاعاا  اوميف   إال ع  النموذج التصميمي متلف ال السطحية. ويتضم  ييضا  العبوات الكب ة الي املعاجلات

هكررر االختبرارات علرى عينرات اإل ترراج علرى فررتات حتردتها السررلطة املختصرة. وإلبرراء االختبرارات علررى  6-6-5-1-3
  .4-2-5-6-6 يحكامالستيفاء احمليطة معاتال   عدات العبوات يف الظروفإليفي، يعتد الالعبوات الكب ة املصنوعة م  الكرهوم 

 يسلوب صنع العبوات الكب ة. يو املاتة يو هكرر االختبارات ييضا  بعد ال هعديل يغ  التصميم 6-6-5-1-4
بوا رر  غرر  يف  إال خيتلررف ال للعبرروات الكبرر ة ا تقررائيجيرروز للسررلطة املختصررة يم هسررمح بررابراء اختبررار  6-6-5-1-5

العبروات الداخليرة الري يكروم وزهنرا الصرايف  يو هامة ع  النموذج املخترد، علرى سربيل املثرال، األحجرام األصرغر للعبروات الداخليرة،
 يصغر قليال . (يبعات خاربية) ببعد خاربي يقل؛ والعبوات الكب ة الي هنتج

 حمجوزة 6-6-5-1-6
تاخليرة خمتلفرة معرا يف عبروة ابر ة واالختالفرات املسرموح لرا يف  لالطالع على شروط اجلمع برخت عبروات مالحظة:

 . 1-5-1-1-4العبوات الداخلية، ا ظر 
يف ي  وقررر  إثبرررات اسرررتيفاء العبررروات الكبررر ة الررري هنرررتج بالتسلسرررل  طلررر جيررروز للسرررلطة املختصرررة يم ه 6-6-5-1-7

 ألحكام هذا القسم. اشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي، ع  طريق إبراء اختبارات وفقا  
جيوز إبراء عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عردم هرأثر صرحة  ترائج االختبرارات ومبوافقرة السرلطة  6-6-5-1-8

 املختصة.
 العبوات االحتياطية الكب ة 6-6-5-1-9

الكبرر ة  العبررواتوهوضررع العالمررات علياررا وفقررا  لألحكررام املنطبقررة علررى  االحتياطيررة الكبرر ةعبرروات المتررد  
 يلي: ما العبوات الداخلية، باستثناء يو املخصصة لنقل املوات الصلبة IIموعة التعبئة جمل

- 356 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



356 

 للعط قد يعرضاا  العبوة الكب ةالقاعدة املدجمة ئيغ ميك  هفات  ي   توء يف قاعدة  يو هصمم املنصة 6-6-4-4-5
 يثناء املناولة.

وحيثمرررا  .ة والنقرررليثنررراء املناولررر التررروازملضرررمام  كقابلرررة للفررر منصرررة ةالعبررروة علرررى ييررر بسرررم يرررؤم  هثبيررر  6-6-4-4-6
 ، يكوم سطحاا األعلى خاليا  م  ي   توءات حاتة ميك  يم هسب  عطبا  للعبوة الكب ة.كقابلة للف منصةهستخدم 

هكرروم هررذا الرردعائم  علررى يميتاء التنضريد،  تحسررختالرردعائم اخلشرربية ل مثرلجيروز اسررتخدام وسررائل هقويررة  6-6-4-4-7
 .خاربية ع  البطا ة

، يكوم السطح احلامرل علرى  رو يكفرل هوزيرع احلمرل بطريقرة معدة للتنضيد العبوات الكب ة ومعندما هك 6-6-4-4-8
 مأمو ة.

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة الخشبية 6-6-4-5
50C اخلش  الطبيعي 
50D  اخلش  الرقائقي 
50F املعات التكوي  ش  اخل 

 .واالستخدام املقرر هلاهكوم قوة املوات املستخدمة وطريقة الصنع مناسبة لسعة العبوات الكب ة  6-6-4-5-1
وخاليا  م  العيوب الي هقلل بدربة اب ة  صاحلا  للتداول التجار  بيد التجفيفيكوم اخلش  الطبيعي  6-6-4-5-2

قطعة واحردة. وهعترد األبرزاء  يعاتل ما يو ة م  قطعة واحدةقوة ي  بزء م  العبوة الكب ة. ويتكوم ال بزء م  العبوة الكب  م  
،و وصرلة اللسرام  يو معاتلرة لقطعرة واحردة عنرد اسرتخدام طريقرة مناسربة للتجميرع باللصرق مر  قبيرل اسرتخدام وصرلة لنردرمام،  احلرزة

عنررد اسررتخدام طرائررق  يو ة،بخت علررى األقررل عنررد اررل وصررلوصررلة هناابيررة مررع ربرراطخت معررد يخت ورروة  يو وصررلة التعشرريق بررالتفريز، يو
 .فعاليةهقل  ال يخرى

رقائق علرى األقرل. وهصرنع الرقرائق مر  قشررة  3العبوات الكب ة املصنوعة م  اخلش  الرقائقي م   تألفه 6-6-4-5-3
العبروة  وخالية م  العيوب الي هقلل م  متا رة ومقطوعة مبنشار توار على هيئة شرائح، التجارية التجفيف مستوفية لدربةخشبية، 

 مقاوم للماء. وجيوز استخدام موات يخرى مع اخلش  الرقائقي يف صنع العبوة الكب ة. بغراء املرتاصةالرقائق  لصقالكب ة. وه
يلرواح  مثرلهصنع العبوات الكب ة الي يستخدم فياا اخلش  املضغوط م  خشر  مضرغوط مقراوم للمراء  6-6-4-5-4

 مناس  آخر. وع  يو املطحوم يو اخلش  احلبييب
يرررتم جتميعارررا بوسرررائل مناسررربة  يو يطرررراف يو هثبررر  إىل يعمررردة زاويرررة يو العبررروات الكبررر ة باحكرررام ُهسرررمَّر 6-6-4-5-5

 بنفس القدر.
مالئمررة للمناولررة  يم هكرروم فكةارراييررة منصررة ميكرر   يو العبرروة الكبرر ة مدجمررة يفييررة منصررة سررفلية جيرر  يف  6-6-4-5-6

 القصوى املسموح لا. اإلمجاليةاتلتاا   ح وهي معبأة  ةالعبوة الكب  امليكا يكية مع 
 للعط قد يعرضاا  العبوة الكب ةالقاعدة املدجمة ئيغ ميك  هفات  ي   توء يف قاعدة  يو هصمم املنصة 6-6-4-5-7

 يثناء املناولة.
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يثنررراء املناولرررة والنقرررل. وحيثمرررا  هواز ررر لضرررمام  كة قابلرررة للفرررمنصررر ةالعبررروة الكبررر ة علرررى ييررر يثبررر  بسرررم 6-6-4-5-8
 ، يكوم سطحاا العلو  خاليا  م  ي   توءات حاتة قد هؤت  إىل عط  العبوة الكب ة.كقابلة للف منصةهستخدم 

هكرروم هررذا الرردعائم  علررى يميتاء التنضريد،  تحسررختالرردعائم اخلشرربية ل مثرلجيروز اسررتخدام وسررائل هقويررة  6-6-4-5-9
 .بطا ةة ع  اليخارب

يكرروم السررطح احلامررل علررى  ررو يكفررل هوزيررع احلمررل  مصررممة للتنضرريد، العبرروات الكبرر ةعنرردما هكرروم  6-6-4-5-10
 بطريقة مأمو ة.

 اختبار العبوات الكبيرةتتعلق باشتراطات  6-6-5
 االختبار وتواتره أداء 6-6-5-1
إلبرراءات هقررهرا السرلطة وفقرا   3-5-6-6خيتد هصميم ال عبوة اب ة على النحو املنصوص علير  يف  6-6-5-1-1

 املختصة.
دت . وحيررريم جتتررراز بنجررراح االختبرررارات املبينرررة يف هرررذا الفصرررل قبرررل اسرررتخداماا ابررر ة  ارررل عبررروة  يف جيررر  6-6-5-1-2

 خمتلرفالتصرميم، واحلجرم، واملراتة ومسكارا، وطريقرة الصرنع والتعبئرة، ولكر  قرد يتضرم  بيا رات النموذج التصميمي للعبوة الكبر ة ب
 يقل.االمسي ارهفاعاا  اوميف   إال ع  النموذج التصميمي متلف ال السطحية. ويتضم  ييضا  العبوات الكب ة الي املعاجلات

هكررر االختبرارات علرى عينرات اإل ترراج علرى فررتات حتردتها السررلطة املختصرة. وإلبرراء االختبرارات علررى  6-6-5-1-3
  .4-2-5-6-6 يحكامالستيفاء احمليطة معاتال   عدات العبوات يف الظروفإليفي، يعتد الالعبوات الكب ة املصنوعة م  الكرهوم 

 يسلوب صنع العبوات الكب ة. يو املاتة يو هكرر االختبارات ييضا  بعد ال هعديل يغ  التصميم 6-6-5-1-4
بوا رر  غرر  يف  إال خيتلررف ال للعبرروات الكبرر ة ا تقررائيجيرروز للسررلطة املختصررة يم هسررمح بررابراء اختبررار  6-6-5-1-5

العبروات الداخليرة الري يكروم وزهنرا الصرايف  يو هامة ع  النموذج املخترد، علرى سربيل املثرال، األحجرام األصرغر للعبروات الداخليرة،
 يصغر قليال . (يبعات خاربية) ببعد خاربي يقل؛ والعبوات الكب ة الي هنتج

 حمجوزة 6-6-5-1-6
تاخليرة خمتلفرة معرا يف عبروة ابر ة واالختالفرات املسرموح لرا يف  لالطالع على شروط اجلمع برخت عبروات مالحظة:

 . 1-5-1-1-4العبوات الداخلية، ا ظر 
يف ي  وقررر  إثبرررات اسرررتيفاء العبررروات الكبررر ة الررري هنرررتج بالتسلسرررل  طلررر جيررروز للسرررلطة املختصرررة يم ه 6-6-5-1-7

 ألحكام هذا القسم. اشرتاطات اختبارات النموذج التصميمي، ع  طريق إبراء اختبارات وفقا  
جيوز إبراء عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عردم هرأثر صرحة  ترائج االختبرارات ومبوافقرة السرلطة  6-6-5-1-8

 املختصة.
 العبوات االحتياطية الكب ة 6-6-5-1-9

الكبرر ة  العبررواتوهوضررع العالمررات علياررا وفقررا  لألحكررام املنطبقررة علررى  االحتياطيررة الكبرر ةعبرروات المتررد  
 يلي: ما العبوات الداخلية، باستثناء يو املخصصة لنقل املوات الصلبة IIموعة التعبئة جمل
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االحتياطيرة الكبر ة عبروات اليكوم املاء هو ماتة االختبار املستخدمة يف إبرراء االختبرارات، ومترأل  )ي(
مثرررل ضرررافة، يف املائرررة مررر  سرررعتاا القصررروى. ويسرررمح باسرررتخدام مررروات م 98هقرررل عررر   ال بنسررربة

هوضرع بطريقرة  يال ياياس اريات الرصاص، م  يبل بلو  الكتلة اإلمجالية املطلوبة للطرت، شرريطة
-3-5-6-6لفقررة  هؤثر على  تائج االختبار. وابديل لذلك، ميك  هغي  ارهفاع السرقوط وفقرا  ل

 )ب( لدى إبراء اختبار السقوط؛4-4-2
بنجرراح اختبررار عرردم التسرررب عنررد ضررغط  االحتياطيررة الكبرر ة عبررواتالوباإلضررافة إىل ذلررك، جتترراز  )ب(

 ؛4-5-6-6ل ايلوباسكال مع بيام  تائج هذا االختبار يف هقرير االختبار املطلوب وفقا   30
  .2-2-6-6هو مبخت يف  اما  االحتياطية الكب ة عبواتال" على Tوهوضع عالمة " )ج(

 لالختبار عداداإل 6-6-5-2
يف ذلرررك العبررروات  مبرررا للنقرررل، لرررو اا ررر  معررردةة امرررا  ختبرررارات علرررى عبررروات ابررر ة يرررتم حتضررر هااال ىر جُتررر 6-6-5-2-1

 مرر  سررعتاا القصرروى للسرروائليف املائررة  98هقررل عرر   ال . ومتررأل العبرروات الداخليررة بنسرربةالرري سرربق اسررتعماهلاالسررلع  يو الداخليررة
، يلرزم امردةهكوم عبواهترا الداخليرة مصرممة لنقرل السروائل واملروات اجلحالة العبوات الكب ة الي  ويف .امدةللموات اجليف املائة  95 يو

 علررى حرردة. وجيرروز االستعاضررة عرر  املرروات احملتررواة يف العبرروات الداخليررة امرردةإبررراء اختبررار مسررتقل لكررل مرر  احملتويررات السررائلة واجل
حالرررة  ويف ذلرررك يبطرررل  ترررائج االختبرررارات. إذا ارررام إال بسرررلع يخررررى يو ع املقررررر  قلارررا يف العبررروات الكبررر ة مبررراتة يخررررىلالسررر يو

 العبررروات الداخليرررةمثرررل ( إت فرررس اخلصرررائص الفيزيائيرررة )الكتلرررة، هلرررا  ، يتعرررخت يم هكرررومسرررلع يخررررى يو اسرررتخدام عبررروات تاخليرررة
املطلوبررة  اإلمجاليررةالرصرراص، للحصررول علررى الكتلررة  ارررات  مثررل يايرراس وات مضررافةالسررلع املقرررر  قلاررا. ويسررمح باسررتخدام مرر يو

 هؤثر يف  تائج االختبار. ال هوضع بطريقة شريطة يمللعبوة، 
 ة ولزوبرررة هرررذا املررراتةلسررروائل، عنرررد اسرررتخدام مررراتة يخررررى، هكررروم اثافرررعبررروات ايف اختبرررارات السرررقوط ل 6-6-5-2-2

املبيةنررة يف الشررروط ائل بو السرر عبرروات ورراثلتخت لكثافررة ولزوبررة املرراتة املترروخى  قلاررا. وميكرر  اسررتخدام املرراء الختبررار سررقوط تامالنسرربي
6-6-5-3-4-4.  
عبررروات تاخليرررة الررري حتترررو  علرررى اختبرررار سرررقوط للعبررروات الكبررر ة البالسرررتيكية والعبررروات الكبررر ة  ىر جيررر 6-6-5-2-3

مفر  تربرة حررارة عينرة االختبرار وحمتوياهترا  بعردما وذلرك -السرلع  يو ةصرلبغ  األاياس املسرتخدمة لنقرل املروات ال -بالستيكية 
شرررد  لل قابليرررة للسرررح  ومقاومرررةتوم ذلرررك. وميكررر  التغاضررري عررر  هرررذا التايئرررة إذا اا ررر  املررروات املعنيرررة ذات  مرررا يو س18º-إىل 

خت يف تربررات احلرررارة املنخفضررة؛ وحيثمررا يررتم حتضرر  عينررة االختبررار علررى هررذا النحررو، ميكرر  االسررتغناء عرر  التايئررة الرروارتة تاررافي
 احلالة السائلة باضافة موات ما عة للتجمد عند الضرورة.. وحتف  السوائل املختدة يف 4-2-5-6-6 يف
ساعة على األقرل يف برو ذ  تربرة حررارة  24ليفي ملدة الالعبوات الكب ة املصنوعة م  الكرهوم  فكية ه 6-6-5-2-4

 اختيار يحدها.  جي ،مضبوطة ورطوبة  سبية مضبوطة. وهنا  ثالثة خيارات
 ا:مهررررر . واخليرررررارام اآلخرررررراميف املائرررررة  2يف املائرررررة  50 سررررربية س ورطوبرررررة 2º±23اجلرررررو املفضرررررل هرررررو  

20±2º يف املائة  65س ورطوبة  سبية 2 2 ±27 يو ؛يف املائةº يف املائة  65س ورطوبة  سبية 2 .يف املائة 
وحرررردوت القيرررراس  األبررررلم  هررررذا احلرررردوت. وقررررد هسررررب  التقلبررررات القصرررر ة ضررررالقرررريم  ينحصررررر متوسررررط :مالحظة

  تائج االختبار. بدوم إضرار بوهر  لتكراريةيف الرطوبة النسبية يف املائة  5 ±اختالفات يف القياسات هصل إىل 
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 اشتراطات االختبار 6-6-5-3
 اختبار الرفع م  يسفل 6-6-5-3-1
 التطبيق  طاق 6-6-5-3-1-1

، بوصرررررررف  اختبرررررررارا  يسرررررررفلمررررررر   ينطبرررررررق علرررررررى مجيرررررررع ي رررررررواع العبررررررروات الكبررررررر ة املرررررررزوتة بوسرررررررائل رفرررررررع 
 التصميمي. للنموذج

 العبوات الكب ة لالختبار إعدات 6-6-5-3-1-2
، مرررع هوزيرررع احلمولرررة ااملسرررموح لررر اتلتارررا اإلمجاليررة القصررروى مثرررل 1.25قررردار مبحتمَّررل العبررروات الكبررر ة  

 با تظام.
 طريقة االختبار 6-6-5-3-1-3

 يف موضرع متوسرط واملباعردة بينارا مبقرردار هوضرع رفرع شروااتهرفرع العبروة الكبر ة وهنرزل مررهخت باسرتخدام  
املرفراع ملسرافة ثالثرة يربراع اجتراا الردخول. ويكررر  واةهك   قط الدخول ثابتة(. وهدخل شر مل ثالثة يرباع طول با   الدخول )ما

 االختبار م  ال اجتاا وك  للدخول.
 عاي  ابتياز االختبارم 6-6-5-3-1-4

 عدم حدوث ي  هشوا تائم جيعل العبوة الكب ة غ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات. 
 اختبار الرفع م  يعلى 6-6-5-3-2
 التطبيق  طاق 6-6-5-3-2-1

برارا  رفعارا مر  يعلرى وهكروم مرزوتة بوسرائل رفرع، بوصرف  اختصرممة لينطبق على ي رواع العبروات الكبر ة امل 
 للنموذج التصميمي.

 الكب ة لالختبار ةالعبو  إعدات 6-6-5-3-2-2
ا. وحتمرل العبروة الكبر ة املسموح لالقصوى  ةاإلمجالياتلتاا  يح  مثل ثقال  يساو  الكب ة ةحتمَّل العبو  

 املر ة بستة يمثال اتلتاا اإلمجالية املسموح لا، ويوزع احلمل بشكل منتظم.
 ة االختبارطريق 6-6-5-3-2-3

الكبرر ة بالطريقررة املصررممة لرفعاررا حرر  هرهفررع عرر  األر  وهبقررى يف هررذا الوضررع ملرردة  ررس  ةهرفررع العبررو  
 تقائق.

 معاي  ابتياز االختبار 6-6-5-3-2-4
 العبررروات الكبررر ة املعد يرررة والبالسرررتيكية اجلامررردة: عررردم حررردوث هشررروا تائرررم جيعرررل العبررروة الكبررر ة، )ي(

 القاعدية، إم وبدت، غ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛يف ذلك املنصة  مبا
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االحتياطيرة الكبر ة عبروات اليكوم املاء هو ماتة االختبار املستخدمة يف إبرراء االختبرارات، ومترأل  )ي(
مثرررل ضرررافة، يف املائرررة مررر  سرررعتاا القصررروى. ويسرررمح باسرررتخدام مررروات م 98هقرررل عررر   ال بنسررربة

هوضرع بطريقرة  يال ياياس اريات الرصاص، م  يبل بلو  الكتلة اإلمجالية املطلوبة للطرت، شرريطة
-3-5-6-6لفقررة  هؤثر على  تائج االختبار. وابديل لذلك، ميك  هغي  ارهفاع السرقوط وفقرا  ل

 )ب( لدى إبراء اختبار السقوط؛4-4-2
بنجرراح اختبررار عرردم التسرررب عنررد ضررغط  االحتياطيررة الكبرر ة عبررواتالوباإلضررافة إىل ذلررك، جتترراز  )ب(

 ؛4-5-6-6ل ايلوباسكال مع بيام  تائج هذا االختبار يف هقرير االختبار املطلوب وفقا   30
  .2-2-6-6هو مبخت يف  اما  االحتياطية الكب ة عبواتال" على Tوهوضع عالمة " )ج(

 لالختبار عداداإل 6-6-5-2
يف ذلرررك العبررروات  مبرررا للنقرررل، لرررو اا ررر  معررردةة امرررا  ختبرررارات علرررى عبررروات ابررر ة يرررتم حتضررر هااال ىر جُتررر 6-6-5-2-1

 مرر  سررعتاا القصرروى للسرروائليف املائررة  98هقررل عرر   ال . ومتررأل العبرروات الداخليررة بنسرربةالرري سرربق اسررتعماهلاالسررلع  يو الداخليررة
، يلرزم امردةهكوم عبواهترا الداخليرة مصرممة لنقرل السروائل واملروات اجلحالة العبوات الكب ة الي  ويف .امدةللموات اجليف املائة  95 يو

 علررى حرردة. وجيرروز االستعاضررة عرر  املرروات احملتررواة يف العبرروات الداخليررة امرردةإبررراء اختبررار مسررتقل لكررل مرر  احملتويررات السررائلة واجل
حالرررة  ويف ذلرررك يبطرررل  ترررائج االختبرررارات. إذا ارررام إال بسرررلع يخررررى يو ع املقررررر  قلارررا يف العبررروات الكبررر ة مبررراتة يخررررىلالسررر يو

 العبررروات الداخليرررةمثرررل ( إت فرررس اخلصرررائص الفيزيائيرررة )الكتلرررة، هلرررا  ، يتعرررخت يم هكرررومسرررلع يخررررى يو اسرررتخدام عبررروات تاخليرررة
املطلوبررة  اإلمجاليررةالرصرراص، للحصررول علررى الكتلررة  ارررات  مثررل يايرراس وات مضررافةالسررلع املقرررر  قلاررا. ويسررمح باسررتخدام مرر يو

 هؤثر يف  تائج االختبار. ال هوضع بطريقة شريطة يمللعبوة، 
 ة ولزوبرررة هرررذا املررراتةلسررروائل، عنرررد اسرررتخدام مررراتة يخررررى، هكررروم اثافرررعبررروات ايف اختبرررارات السرررقوط ل 6-6-5-2-2

املبيةنررة يف الشررروط ائل بو السرر عبرروات ورراثلتخت لكثافررة ولزوبررة املرراتة املترروخى  قلاررا. وميكرر  اسررتخدام املرراء الختبررار سررقوط تامالنسرربي
6-6-5-3-4-4.  
عبررروات تاخليرررة الررري حتترررو  علرررى اختبرررار سرررقوط للعبررروات الكبررر ة البالسرررتيكية والعبررروات الكبررر ة  ىر جيررر 6-6-5-2-3

مفر  تربرة حررارة عينرة االختبرار وحمتوياهترا  بعردما وذلرك -السرلع  يو ةصرلبغ  األاياس املسرتخدمة لنقرل املروات ال -بالستيكية 
شرررد  لل قابليرررة للسرررح  ومقاومرررةتوم ذلرررك. وميكررر  التغاضررري عررر  هرررذا التايئرررة إذا اا ررر  املررروات املعنيرررة ذات  مرررا يو س18º-إىل 

خت يف تربررات احلرررارة املنخفضررة؛ وحيثمررا يررتم حتضرر  عينررة االختبررار علررى هررذا النحررو، ميكرر  االسررتغناء عرر  التايئررة الرروارتة تاررافي
 احلالة السائلة باضافة موات ما عة للتجمد عند الضرورة.. وحتف  السوائل املختدة يف 4-2-5-6-6 يف
ساعة على األقرل يف برو ذ  تربرة حررارة  24ليفي ملدة الالعبوات الكب ة املصنوعة م  الكرهوم  فكية ه 6-6-5-2-4

 اختيار يحدها.  جي ،مضبوطة ورطوبة  سبية مضبوطة. وهنا  ثالثة خيارات
 ا:مهررررر . واخليرررررارام اآلخرررررراميف املائرررررة  2يف املائرررررة  50 سررررربية س ورطوبرررررة 2º±23اجلرررررو املفضرررررل هرررررو  

20±2º يف املائة  65س ورطوبة  سبية 2 2 ±27 يو ؛يف املائةº يف املائة  65س ورطوبة  سبية 2 .يف املائة 
وحرررردوت القيرررراس  األبررررلم  هررررذا احلرررردوت. وقررررد هسررررب  التقلبررررات القصرررر ة ضررررالقرررريم  ينحصررررر متوسررررط :مالحظة

  تائج االختبار. بدوم إضرار بوهر  لتكراريةيف الرطوبة النسبية يف املائة  5 ±اختالفات يف القياسات هصل إىل 

359 

 اشتراطات االختبار 6-6-5-3
 اختبار الرفع م  يسفل 6-6-5-3-1
 التطبيق  طاق 6-6-5-3-1-1

، بوصرررررررف  اختبرررررررارا  يسرررررررفلمررررررر   ينطبرررررررق علرررررررى مجيرررررررع ي رررررررواع العبررررررروات الكبررررررر ة املرررررررزوتة بوسرررررررائل رفرررررررع 
 التصميمي. للنموذج

 العبوات الكب ة لالختبار إعدات 6-6-5-3-1-2
، مرررع هوزيرررع احلمولرررة ااملسرررموح لررر اتلتارررا اإلمجاليررة القصررروى مثرررل 1.25قررردار مبحتمَّررل العبررروات الكبررر ة  

 با تظام.
 طريقة االختبار 6-6-5-3-1-3

 يف موضرع متوسرط واملباعردة بينارا مبقرردار هوضرع رفرع شروااتهرفرع العبروة الكبر ة وهنرزل مررهخت باسرتخدام  
املرفراع ملسرافة ثالثرة يربراع اجتراا الردخول. ويكررر  واةهك   قط الدخول ثابتة(. وهدخل شر مل ثالثة يرباع طول با   الدخول )ما

 االختبار م  ال اجتاا وك  للدخول.
 عاي  ابتياز االختبارم 6-6-5-3-1-4

 عدم حدوث ي  هشوا تائم جيعل العبوة الكب ة غ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات. 
 اختبار الرفع م  يعلى 6-6-5-3-2
 التطبيق  طاق 6-6-5-3-2-1

برارا  رفعارا مر  يعلرى وهكروم مرزوتة بوسرائل رفرع، بوصرف  اختصرممة لينطبق على ي رواع العبروات الكبر ة امل 
 للنموذج التصميمي.

 الكب ة لالختبار ةالعبو  إعدات 6-6-5-3-2-2
ا. وحتمرل العبروة الكبر ة املسموح لالقصوى  ةاإلمجالياتلتاا  يح  مثل ثقال  يساو  الكب ة ةحتمَّل العبو  

 املر ة بستة يمثال اتلتاا اإلمجالية املسموح لا، ويوزع احلمل بشكل منتظم.
 ة االختبارطريق 6-6-5-3-2-3

الكبرر ة بالطريقررة املصررممة لرفعاررا حرر  هرهفررع عرر  األر  وهبقررى يف هررذا الوضررع ملرردة  ررس  ةهرفررع العبررو  
 تقائق.

 معاي  ابتياز االختبار 6-6-5-3-2-4
 العبررروات الكبررر ة املعد يرررة والبالسرررتيكية اجلامررردة: عررردم حررردوث هشررروا تائرررم جيعرررل العبررروة الكبررر ة، )ي(

 القاعدية، إم وبدت، غ  مأمو ة للنقل، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛يف ذلك املنصة  مبا
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وسرائل رفعارا جيعرل العبروة الكبر ة  يو العبوات الكب ة املر ة: عدم حدوث عط  يف العبوة الكبر ة )ب(
 املناولة، وعدم حدوث فقد يف احملتويات. يو غ  مأمو ة للنقل

 اختبار التنضيد 6-6-5-3-3
 التطبيق اق ط 6-6-5-3-3-1

ينطبق على مجيع ي واع العبروات الكبر ة املصرممة لتنضريدها بعضراا فروق بعر ، بوصرف  اختبرارا  للنمروذج  
 التصميمي.

 الكب ة لالختبار ةالعبو  إعدات 6-6-5-3-3-2
 .ااملسموح لالقصوى  اتلتاا اإلمجاليةالكب ة ح    ةمتأل العبو  

 طريقة االختبار 6-6-5-3-3-3
التوزيرع نرتظم   حلمرل اختبرار مرتاار  موهعرة  صلبة مستوية الكب ة على قاعدهتا على ير  ةهوضع العبو  

سرراعة يف حالرررة العبررروات الكبرر ة املصرررنوعة مررر  اخلشررر   24هقرررل عرر   رررس تقرررائق، وملررردة  ال ( لفررررتة4-3-3-5-6-6)ا ظررر 
 ليفي والبالستيك.الوالكرهوم 

 ر االختبا املضاف م  يبل ملاحلحساب  6-6-5-3-3-4
يرة القصروى اإلمجالالكترل مررة مر  جممروع  1.8يكوم احلمل الذ  يوضع على العبوة الكب ة ياد مبقدار  

 فوق العبوة الكب ة يثناء النقل. جيوز هنضيدهالعدت العبوات الكب ة املماثلة الي  ااملسموح ل
 معاي  ابتياز االختبار 6-6-5-3-3-5

باستثناء العبوات الكب ة املر رة: عردم حردوث هشروا تائرم جيعرل العبروة مجيع ي واع العبوات الكب ة،  )ي(
يف ذلررررك املنصررررة القاعديررررة إم وبرررردت، غرررر  مأمو ررررة للنقررررل، وعرررردم حرررردوث فقررررد  مبررررا الكبرررر ة،

 احملتويات؛ يف
عدم حردوث هردهور يف بسرم العبروة الكبر ة جيعلارا غر  مأمو رة يف النقرل،  العبوات الكب ة املر ة: )ب(

 ث فقد يف احملتويات.وعدم حدو 
 اختبار السقوط 6-6-5-3-4
 التطبيق  طاق 6-6-5-3-4-1

 ينطبق على مجيع ي واع العبوات الكب ة، بوصف  اختبارا  للنموذج التصميمي.
 الكب ة لالختبار ةالعبو  إعدات 6-6-5-3-4-2

  .1-2-5-6-6الكب ة وفقا  ألحكام  ةمتأل العبو  
 طريقة االختبار 6-6-5-3-4-3
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 يتطرررابق مرررع اشررررتاطات ،غررر  مررررمو  ويفقررري هسرررقط العبررروة الكبررر ة علرررى سرررطح صرررل  وضرررخم ومنبسرررط 
 .يعتد يضعف بزء م  قاعدة العبوة الكب ة ما  قطة الصدم على جتعلبطريقة  وذلك ،6-1-5-3-4
 ارهفاع السقوط 6-6-5-3-4-4

 .IIعلى مستوى يتاء جمموعة التعبئة  1ُمتَد العبوات الكب ة املعدة الحتواء موات وسلع الرهبة  مالحظة:
ارام االختبرار جيررى مرع  سرائلة، إذا يو سرلع بامردة يو يف حالة العبوات الداخلية الري حتترو  علرى مروات 6-6-5-3-4-4-1

 سلعة يخرى هلا  فس اخلصائص األساسية: يو مع ماتة يو سلع مقرر  قلاا، يو سائلة يو موات بامدة
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8

 يف حالة العبوات الداخلية الي حتتو  على سوائل، إذا اام االختبار جيرى مع املاء:  6-6-5-3-4-4-2
 :1.2هتجاوز  ال إذا اا   املوات املقرر  قلاا ذات اثافة  سبية ()ي

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8

، حُيس  ارهفاع السقوط باالستنات إىل 1.2إذا اا   املوات املقرر  قلاا ذات اثافة  سبية هتجاوز  )ب(
عشررر ،  رقررم( للمرراتة املقرررر  قلاررا، مررع هقريرر  النتيجررة صررعوتا  إىل يول dالكثافررة النسرربية ) ( )

 على النحو التايل:
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 

 م 0.67×   م 1.0×   م 1.5×  

 معاي  ابتياز االختبار 6-6-5-3-4-5
حيرردث هسرررب للمرراتة  وال الكبرر ة ميكرر  يم يررؤثر يف األمررام يثنرراء النقررل. ةال حيرردث ي  عطرر  يف العبررو  6-6-5-3-4-5-1

 .)السلع(السلعة  يو الداخلية (العبواتالعبوة )املعبأة م  
السررلع املتفجررررة  يو املرروات يسررمح با سرركاب 1ال يسررمح ئرردوث متررزق يف العبرروات الكبرر ة لسرررلع الرهبررة  6-6-5-3-4-5-2

 السائبة م  العبوات الكب ة.
اختبررار سررقوط لعبرروة ابرر ة، فررام العينررة جتترراز االختبررار إذا ظلرر  احملتويررات بكاملاررا حمتجررزة  ىحيثمررا جيررر  6-6-5-3-4-5-3

 .ما عة للتنخيلهعد وسيلة اإلغالق  مل اح  إذ
 وتقرير االختبار اتالشهاد 6-6-5-4
( هشراد برأم النمرروذج 3-6-6 وفقررا  ألحكرامابر ة )  ةهصردر شرااتة وعالمرة لكرل منرروذج هصرميمي لعبرو  6-6-5-4-1

 ستويف اشرتاطات االختبار.ي، جتايزاه يف ذلك  مبا التصميمي،
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 الكب ة: ةالتقرير ملستخدمي العبو  بلغيتضم  البيا ات التالية على األقل وييوضع هقرير ع  االختبار  6-6-5-4-2
 االختبار؛الذ  يبرى رفق ام املاسم وعنو  -1
 مقدم الطل  )عند االقتضاء(؛ام اسم وعنو  -2
 هقرير االختبار؛وحيد لتعريف  رقم -3
 هاري  هقرير االختبار؛ -4
 الكب ة؛ ةصا ع العبو  -5
األبعررات، املرروات، وسررائل اإلغررالق،  علررى سرربيل املثررال،الكبرر ة ) ةالتصررميمي للعبررو وصررف النمرروذج  -6

 ( و/يو صورة )صور( للعبوات؛إتالسمك، 
 ؛ااملسموح لالكتلة اإلمجالية القصوى السعة القصوى/ -7
 السلع املستخدمة؛ يو خصائص احملتويات املختدة، مثل ي واع ووصف العبوات الداخلية -8
 االختبار و تائج ؛وصف  -9

 املوقةع.وصفة هقرير االختبار، مع بيام اسم هوقيع  -10
للنقرل قرد مت اختبارهرا وفقرا  لألحكرام املناسربة يف  املعردةالكبر ة  ةبأم العبرو  إقراراتيتضم  هقرير االختبار  6-6-5-4-3

م  سررخة مرر  هقريررر االختبررار . وهسررلة رصررحة هررذا التقريررقررد يبطررل  للعبرروة مكو ررات يخرررى يو وبررأم اسررتخدام طرائررق ،هررذا الفصررل
 للسلطة املختصة.

 

363 

  7-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة

 وحاويات الغاز المتعددة العناصر

 التطبيق واشتراطات عامة 6-7-1
وعلررى حاويررات الصررااريج النقالررة لنقررل البضررائع اخلطرررة  هنطبررق االشرررتاطات الرروارتة يف هررذا الفصررل علررى 6-7-1-1

 . وباإلضرررافة إىل اشررررتاطات هرررذا الفصرررل،وسرررائط النقرررلجبميرررع  2املتعررردتة العناصرررر لنقرررل الغرررازات غررر  املررردتة مررر  الرهبرررة  الغررراز
، بصريغتاا املعدلرة، يف 1972 لعرام احلاويات سالمةم  االهفاقية الدولية لنطبقة حيدت خالف ذلك، هستوا االشرتاطات امل مل وما

يف إطرررار مصرررطلحات هلرررك  "حاويرررة"هعريرررف  اينطبرررق عليارررحاويرررة غررراز متعررردتة العناصرررر  يو ي  صررراريج  قرررال متعررردت الوسرررائط
 يعررايل الرري هسررتخدم يفحاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو االهفاقيررة. وهنطبررق اشرررتاطات إضررافية علررى الصررااريج النقالررة البحريررة

 البحار.
االشرتاطات التقنية الوارتة يف هذا الفصل برتهيبرات  جيوز هعديلإلجنازات العلمية والتكنولوبية، با اعرتافا  و  6-7-1-2

يقل عما هكفل  اشرتاطات هذا الفصل فيما يتصل بالتوافق مرع املروات  ال امويتعخت يم هوفر هذا الرتهيبات البديلة مستوى يم .بديلة
حالررة  ويف .ريررقالصرردمات، وظررروف التحميررل واحلمقاومررة علررى حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو الوقرردرة الصرراريج النقرر ،املنقولررة

حاويررات الغرراز  يو السررلطات املختصررة املعنيررة الرتهيبررات البديلررة الرري هنطبررق علررى الصررااريج النقالررة عتمرردلنقررل الرردويل، يتعررخت يم ها
 املتعدتة العناصر

يف  (T75 يو T50 يو ،T23إىل  T1) ةريج النقالررررررالصرررررراا خبصرررررروص وبيرررررر ه مررررررا ملرررررراتةيعررررررخت  ال وعنرررررردما 6-7-1-3
، جيرروز للسررلطة املختصررة لبلررد املنشررأ يم هصرردر موافقررة مؤقتررة علررى 2-3مرر  قائمررة البضررائع اخلطرررة الرروارتة يف الفصررل  10 العمرروت

عرراتة يف هوبياررات الصررااريج النقالررة وهتضررم  احررد يتىن املعلومررات الرري هقرردم  املرَسررلة، الشررحنةالنقررل. وهرفررق املوافقررة مبسررتندات 
 رة.والشروط الي يتعخت  قل املاتة املعنية لا. وهتخذ السلطة املختصة التداب  املناسبة إلتراج الرتهي  املقرر يف قائمة البضائع اخلط

 9إلى  3 والرتب 1ة اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب 6-7-2
 تعاريف 6-7-2-1

 :القسمألغرا  هذا  
يقرررل الضرررغط  وال ألوعيرررة الضرررغط. مدو رررة معتمررردةتطلبارررا هالضرررغط الرررذ  يسرررتخدم يف احلسرررابات الررري  يعررري تصرررميميالضرررغط ال

 التصميمي ع  يعلى قيمة للضغوط التالية:
  التفريغ؛ يو الضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء التعبئة ()ي

 يلي: ما جمموع يو ()ب
)يو عنرررد يعلرررى ، س65ºللمررراتة عنرررد تربرررة  (برررارالالضرررغط البخرررار  املطلرررق )بوحررردات  '1'

 بار؛ 1مطروحا  من  س( 65º قل املوات فوق تربة  يو هفريغ يو تربة حرارة يثناء ملء
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 الكب ة؛ ةصا ع العبو  -5
األبعررات، املرروات، وسررائل اإلغررالق،  علررى سرربيل املثررال،الكبرر ة ) ةالتصررميمي للعبررو وصررف النمرروذج  -6

 ( و/يو صورة )صور( للعبوات؛إتالسمك، 
 ؛ااملسموح لالكتلة اإلمجالية القصوى السعة القصوى/ -7
 السلع املستخدمة؛ يو خصائص احملتويات املختدة، مثل ي واع ووصف العبوات الداخلية -8
 االختبار و تائج ؛وصف  -9

 املوقةع.وصفة هقرير االختبار، مع بيام اسم هوقيع  -10
للنقرل قرد مت اختبارهرا وفقرا  لألحكرام املناسربة يف  املعردةالكبر ة  ةبأم العبرو  إقراراتيتضم  هقرير االختبار  6-6-5-4-3

م  سررخة مرر  هقريررر االختبررار . وهسررلة رصررحة هررذا التقريررقررد يبطررل  للعبرروة مكو ررات يخرررى يو وبررأم اسررتخدام طرائررق ،هررذا الفصررل
 للسلطة املختصة.
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  7-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة

 وحاويات الغاز المتعددة العناصر

 التطبيق واشتراطات عامة 6-7-1
وعلررى حاويررات الصررااريج النقالررة لنقررل البضررائع اخلطرررة  هنطبررق االشرررتاطات الرروارتة يف هررذا الفصررل علررى 6-7-1-1

 . وباإلضرررافة إىل اشررررتاطات هرررذا الفصرررل،وسرررائط النقرررلجبميرررع  2املتعررردتة العناصرررر لنقرررل الغرررازات غررر  املررردتة مررر  الرهبرررة  الغررراز
، بصريغتاا املعدلرة، يف 1972 لعرام احلاويات سالمةم  االهفاقية الدولية لنطبقة حيدت خالف ذلك، هستوا االشرتاطات امل مل وما

يف إطرررار مصرررطلحات هلرررك  "حاويرررة"هعريرررف  اينطبرررق عليارررحاويرررة غررراز متعررردتة العناصرررر  يو ي  صررراريج  قرررال متعررردت الوسرررائط
 يعررايل الرري هسررتخدم يفحاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو االهفاقيررة. وهنطبررق اشرررتاطات إضررافية علررى الصررااريج النقالررة البحريررة

 البحار.
االشرتاطات التقنية الوارتة يف هذا الفصل برتهيبرات  جيوز هعديلإلجنازات العلمية والتكنولوبية، با اعرتافا  و  6-7-1-2

يقل عما هكفل  اشرتاطات هذا الفصل فيما يتصل بالتوافق مرع املروات  ال امويتعخت يم هوفر هذا الرتهيبات البديلة مستوى يم .بديلة
حالررة  ويف .ريررقالصرردمات، وظررروف التحميررل واحلمقاومررة علررى حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو الوقرردرة الصرراريج النقرر ،املنقولررة

حاويررات الغرراز  يو السررلطات املختصررة املعنيررة الرتهيبررات البديلررة الرري هنطبررق علررى الصررااريج النقالررة عتمرردلنقررل الرردويل، يتعررخت يم ها
 املتعدتة العناصر

يف  (T75 يو T50 يو ،T23إىل  T1) ةريج النقالررررررالصرررررراا خبصرررررروص وبيرررررر ه مررررررا ملرررررراتةيعررررررخت  ال وعنرررررردما 6-7-1-3
، جيرروز للسررلطة املختصررة لبلررد املنشررأ يم هصرردر موافقررة مؤقتررة علررى 2-3مرر  قائمررة البضررائع اخلطرررة الرروارتة يف الفصررل  10 العمرروت

عرراتة يف هوبياررات الصررااريج النقالررة وهتضررم  احررد يتىن املعلومررات الرري هقرردم  املرَسررلة، الشررحنةالنقررل. وهرفررق املوافقررة مبسررتندات 
 رة.والشروط الي يتعخت  قل املاتة املعنية لا. وهتخذ السلطة املختصة التداب  املناسبة إلتراج الرتهي  املقرر يف قائمة البضائع اخلط

 9إلى  3 والرتب 1ة اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب 6-7-2
 تعاريف 6-7-2-1

 :القسمألغرا  هذا  
يقرررل الضرررغط  وال ألوعيرررة الضرررغط. مدو رررة معتمررردةتطلبارررا هالضرررغط الرررذ  يسرررتخدم يف احلسرررابات الررري  يعررري تصرررميميالضرررغط ال

 التصميمي ع  يعلى قيمة للضغوط التالية:
  التفريغ؛ يو الضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء التعبئة ()ي

 يلي: ما جمموع يو ()ب
)يو عنرررد يعلرررى ، س65ºللمررراتة عنرررد تربرررة  (برررارالالضرررغط البخرررار  املطلرررق )بوحررردات  '1'

 بار؛ 1مطروحا  من  س( 65º قل املوات فوق تربة  يو هفريغ يو تربة حرارة يثناء ملء
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مقردرا  عنرد  و علرالغازات األخرى يف الفرا  ال يو للاواء (بارال)بوحدات  اجلزئيالضغط و  '2'
ارهفراع يف متوسرط  يسربب ومتردت السرائل الرذ   س65º علرو تربة حرارة قصوى للفرا  ال

=  tr؛ س15ºعررراتة  ،= تربرررة حررررارة التعبئرررة tf) (tr--tf)مبقررردار تربرررة حررررارة احلمولرررة 
50º؛(متوسط تربة احلرارة القصوى للحمولة ،س 

 ، ولكرر 12-2-2-7-6املبينررة يف  االسررتاهيةضررغط ريسرري يقرردر علررى يسرراس القرروى و  '3'
  بار؛ 0.35يقل ع   ال

 ؛6-2-5-2-4ار مبخت يف هوبي  الصااريج النقالة املنطبق، الوارت يف بيتىن ضغط اخت ا  ثُلث يو ()ج
األخررى ملروات ا يف حالرة يمرا .احمليطرة الظرروفللمروات الري هنقرل يف  س50ºإىل  س40º-يكوم ، رةادربات احلر التصميمي ل دىامل

 هقررل عرر  يقصررى تربررة حرررارة للمرراتة يثنرراء التعبئررة ال التصررميميةرارة احلررفررام تربررة  ،الرري جتررر  مناولتاررا يف تربررات حرررارة مرهفعررة
إذا اا   الصااريج النقالرة معرضرة لظرروف  التصميميةتربات احلرارة  التطل  يقسى بشأم كوميراعى يم يالنقل. و  يو التفريغ يو

 مناخية قاسية.
 ASTM E 112-96حيرردتا املعيررار  امررا  يصررغر، يو 6يعرري الفرروالذ الررذ  يكرروم حجررم حبيباهرر  احلديديررة قيق احلبيبررات الفرروالذ الررد

 ، اجلزء الثالغ؛EN 10028-3هو معرةف يف  اما يو
 ميك  إعاتة إغالقاا وهشغل بواسطة احلرارة؛ ال وسيلة مفيف للضغط يعي العنصر القابل لال صاار

يقررل  ال يسررتخدم فيرر  غرراز وخيضررع فيرر  وعرراء الصرراريج ومعرردات هشررغيل  لضررغط تاخلرري فعررال ا  اختبررار  يعرري منررع التسرررباختبررار 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب ؛يف املائة  25 ع 

عنرد قمرة وعراء الصراريج يف  ةسييقل ع  يعلى قيمة م  قيم الضغط التالية مق ال ا  ضغطيعي  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 
 التشغيل:وضع 

  التفريغ؛ يو امللءالضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء  ()ي
 يقررل عرر  جممرروع وال يو الضررغط املررا ومرت  الفعررال األقصررى الررذ  صررمم وعرراء الصرراريج لتحملرر  ()ب

 يلي: ما
يعلرى تربرة  )يو عنرد، س65ºللماتة عند تربرة  (بارال ةالضغط البخار  املطلق )بوحد '1'

 بار؛ 1مطروحا  من  س( 65º قل املوات فوق تربة  يو هفريغ يو حرارة يثناء ملء
  علرررو الغرررازات األخررررى املوبررروتة يف الفررررا  ال يو للارررواء (برررارال ةالضرررغط اجلزئررري )بوحررردو  '2'

ارهفراع  يسربب ومتردت السرائل الرذ  س 65º  علرو مقدرا  عند تربة حرارة قصروى للفررا  ال
؛ س15ºعراتة  ،= تربرة حررارة التعبئرة tf) (tr--tf)ط تربة حرارة احلمولة مبقردار س متو يف
tr  =50º؛، متوسط تربة احلرارة القصوى للحمولةس) 

 في ؛ ايرخص بنقلا ةلو للصاريج النقال ويثقل مح ةالفارغ كتلةالجمموع  هعيا املسموح ل القصوىالكتلة اإلمجالية 
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ت يرا مضرمو ة  واسرتطالة 2 يوه /مم 440إىل  2 يوه /مم 360 ل  مقاومة شد ت يا مضمو ة هبلغ الذ  فوالذيعي ال طر الفوالذ ال
 ؛3-3-3-2-7-6عند اال كسار هتفق مع االشرتاطات الوارتة يف 

لواقعرة يف صارجيا   قاال  يصمم خصيصا  لالستخدام املتكرر يف  قرل البضرائع اخلطررة مر  وإىل املرافرق ا يعي الصاريج النقال البحر 
املبينررة يف عررر  البحررار البحررر. ويصررمم الصرراريج النقررال البحررر  ويبرر  وفقررا  لتوبياررات اعتمررات احلاويررات الرري جتررر  مناولتاررا يف 

 الي يصدرهتا املنظمة البحرية الدولية. MSC/Circ.860الوثيقة 
. ويشررمل الصرراريج النقررال 9إىل  3 والرهرر  1ة يسررتخدم لنقررل مرروات الرهبرر الررذ  تعرردت الوسررائطامليج الصررار  يعرري نقررالالصرراريج ال

اهليكليررة الالزمررة لنقررل املرروات اخلطرررة. ويكرروم الصرراريج النقررال صرراحلا  لتعبئترر   تجايررزاتوعرراء الصرراريج اجملاررز مبعرردات التشررغيل وال
ا يكروم وتلئرا . ويصرمم اهليكلية. ويكوم مزوتا  بوسائل هوازم خارج وعاء الصاريج، وميكر  رفعر  عنردم جتايزاه وهفريغ  بدوم فصل 

 ندرجه وال لتسايل املناولة امليكا يكية. هوابعهثبي  و  وحوامل مبزالقسفينة ويكوم مزوتا   يو مرابة  قل لتحميل  علىبالدربة األوىل 
 ،غرر  املعد يررة الصررااريج وال الصررارجيية، يررةاحلديد كعربررات السررك وال ،هعريررف الصررااريج النقالررة الشرراحنات الصررارجيية الديررة يف
 ؛للسوائ  احلاويات الوسيطة وال
 ؛يف املائة 27عند اال كسار هبلغ  استطالةو  2 يوه /مم 370ل  مقاومة شد هبلغ  يعي الفوالذ الذ  ربعياملفوالذ ال

 يبازة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمام والتسخخت والتديد والعزل؛ هعي معدات التشغيل
يف ذلررك  مبررا ،(املرراتة املترروخى  قلاررا )الصرراريج برراملع  الرردقيقعلررى اجلررزء مرر  الصرراريج النقررال الررذ  حيتررو   يعرري الصرراريجوعرراء 

 اهليكلية اخلاربية؛ تجايزاتال وال يشمل معدات التشغيل ال ولكن  ،الفتحات ووسائل إغالقاا
 والتوازم اخلاربة ع  وعاء الصاريج؛وسائل التقوية والتثبي  واحلماية  هعي يكليةاهل التجايزات

 1.5يقرل عر   مرا ال لضغط اهليردرويل ويسراو ايقصى ضغط ما ومرت  عند قمة وعاء الصاريج يثناء اختبار  يعي ضغط االختبار
مرة قيمة الضغط التصميمي. وحيدت ضغط االختبار األتىن للصااريج النقالة املخصصة لكل ماتة علرى حردة يف هوبير  الصرااريج 

  .6-2-5-2-4النقالة املنطبق الوارت يف 
 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-2-2
السرررلطة  الضرررغط هعررررتف لرررا مدو رررة معتمررردة ألوعيرررةبررر  وفقرررا  الشررررتاطات هصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهُ  6-7-2-2-1

 الدوليرة. يو يرغ املبردي املعراي  الوطنيرةاملروات مر  ح املختصة. وهصرنع يوعيرة الصرااريج مر  مروات معد يرة مالئمرة للتشركيل. وهسرتويف
يلرزم إبرراء و تكفرل يما را  ارامال . لاللحامرات مبارارة  هنفرذبت  قابليتاا للحرام متامرا . و ماتة ثَ  إال هستخدم لصنع األوعية امللحومة وال

 عمليررات الصررنع يدما هقتضررعنرر ،معاجلررة حراريررة ألوعيررة الصررااريج لضررمام املتا ررة الكافيررة للحررام يف املنرراطق الرري هعرضرر  للحرررارة
احتمرررال الكسرررر صررروص لررردربات احلررررارة يف االعتبرررار خب التصرررميمياملررروات ذلرررك. ولررردى اختيرررار مررراتة الصرررنع، يؤخرررذ املررردى  يو

 ،حالرة اسرتخدام فروالذ تقيرق احلبيبرات ويف مقاومة الصدم.خبصوص و  ،ع  الت ال الناش التشقق اإلباات  احتمال التقصفي، و 
هبعرا   2 يروه /مم 725والقيمة املضمو ة للحد األعلى ملقاومة الشرد  ،2 يوه /مم 460 بااتالقيمة املضمو ة ملقاومة اإل زهتجاو  ال

إذا اررام ذلررك مبينررا  يف احلكررم اخلرراص للصررااريج النقالررة املنصرروص عليرر   إال يسررتخدم األلومنيرروم امرراتة بنرراء وال ملواصررفات املرراتة.
إذا وافقر  السرلطة املختصرة علرى ذلرك. وعنرد  يو ،م  قائمة البضائع اخلطررة 11ورت يف العموت  ملا فقا  باملاتة احملدتة و  يتعلق فيما

  110 قرررردرا الرتخرررريص باسررررتخدام األلومنيرررروم، يلررررزم عزلرررر  ملنررررع الفقررررد الكبرررر  يف اخلصررررائص الفيزيائيررررة عنررررد هعرضرررر  حلمررررل حرررررار 
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مقردرا  عنرد  و علرالغازات األخرى يف الفرا  ال يو للاواء (بارال)بوحدات  اجلزئيالضغط و  '2'
ارهفراع يف متوسرط  يسربب ومتردت السرائل الرذ   س65º علرو تربة حرارة قصوى للفرا  ال

=  tr؛ س15ºعررراتة  ،= تربرررة حررررارة التعبئرررة tf) (tr--tf)مبقررردار تربرررة حررررارة احلمولرررة 
50º؛(متوسط تربة احلرارة القصوى للحمولة ،س 

 ، ولكرر 12-2-2-7-6املبينررة يف  االسررتاهيةضررغط ريسرري يقرردر علررى يسرراس القرروى و  '3'
  بار؛ 0.35يقل ع   ال

 ؛6-2-5-2-4ار مبخت يف هوبي  الصااريج النقالة املنطبق، الوارت يف بيتىن ضغط اخت ا  ثُلث يو ()ج
األخررى ملروات ا يف حالرة يمرا .احمليطرة الظرروفللمروات الري هنقرل يف  س50ºإىل  س40º-يكوم ، رةادربات احلر التصميمي ل دىامل

 هقررل عرر  يقصررى تربررة حرررارة للمرراتة يثنرراء التعبئررة ال التصررميميةرارة احلررفررام تربررة  ،الرري جتررر  مناولتاررا يف تربررات حرررارة مرهفعررة
إذا اا   الصااريج النقالرة معرضرة لظرروف  التصميميةتربات احلرارة  التطل  يقسى بشأم كوميراعى يم يالنقل. و  يو التفريغ يو

 مناخية قاسية.
 ASTM E 112-96حيرردتا املعيررار  امررا  يصررغر، يو 6يعرري الفرروالذ الررذ  يكرروم حجررم حبيباهرر  احلديديررة قيق احلبيبررات الفرروالذ الررد

 ، اجلزء الثالغ؛EN 10028-3هو معرةف يف  اما يو
 ميك  إعاتة إغالقاا وهشغل بواسطة احلرارة؛ ال وسيلة مفيف للضغط يعي العنصر القابل لال صاار

يقررل  ال يسررتخدم فيرر  غرراز وخيضررع فيرر  وعرراء الصرراريج ومعرردات هشررغيل  لضررغط تاخلرري فعررال ا  اختبررار  يعرري منررع التسرررباختبررار 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب ؛يف املائة  25 ع 

عنرد قمرة وعراء الصراريج يف  ةسييقل ع  يعلى قيمة م  قيم الضغط التالية مق ال ا  ضغطيعي  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 
 التشغيل:وضع 

  التفريغ؛ يو امللءالضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء  ()ي
 يقررل عرر  جممرروع وال يو الضررغط املررا ومرت  الفعررال األقصررى الررذ  صررمم وعرراء الصرراريج لتحملرر  ()ب

 يلي: ما
يعلرى تربرة  )يو عنرد، س65ºللماتة عند تربرة  (بارال ةالضغط البخار  املطلق )بوحد '1'

 بار؛ 1مطروحا  من  س( 65º قل املوات فوق تربة  يو هفريغ يو حرارة يثناء ملء
  علرررو الغرررازات األخررررى املوبررروتة يف الفررررا  ال يو للارررواء (برررارال ةالضرررغط اجلزئررري )بوحررردو  '2'

ارهفراع  يسربب ومتردت السرائل الرذ  س 65º  علرو مقدرا  عند تربة حرارة قصروى للفررا  ال
؛ س15ºعراتة  ،= تربرة حررارة التعبئرة tf) (tr--tf)ط تربة حرارة احلمولة مبقردار س متو يف
tr  =50º؛، متوسط تربة احلرارة القصوى للحمولةس) 

 في ؛ ايرخص بنقلا ةلو للصاريج النقال ويثقل مح ةالفارغ كتلةالجمموع  هعيا املسموح ل القصوىالكتلة اإلمجالية 
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ت يرا مضرمو ة  واسرتطالة 2 يوه /مم 440إىل  2 يوه /مم 360 ل  مقاومة شد ت يا مضمو ة هبلغ الذ  فوالذيعي ال طر الفوالذ ال
 ؛3-3-3-2-7-6عند اال كسار هتفق مع االشرتاطات الوارتة يف 

لواقعرة يف صارجيا   قاال  يصمم خصيصا  لالستخدام املتكرر يف  قرل البضرائع اخلطررة مر  وإىل املرافرق ا يعي الصاريج النقال البحر 
املبينررة يف عررر  البحررار البحررر. ويصررمم الصرراريج النقررال البحررر  ويبرر  وفقررا  لتوبياررات اعتمررات احلاويررات الرري جتررر  مناولتاررا يف 

 الي يصدرهتا املنظمة البحرية الدولية. MSC/Circ.860الوثيقة 
. ويشررمل الصرراريج النقررال 9إىل  3 والرهرر  1ة يسررتخدم لنقررل مرروات الرهبرر الررذ  تعرردت الوسررائطامليج الصررار  يعرري نقررالالصرراريج ال

اهليكليررة الالزمررة لنقررل املرروات اخلطرررة. ويكرروم الصرراريج النقررال صرراحلا  لتعبئترر   تجايررزاتوعرراء الصرراريج اجملاررز مبعرردات التشررغيل وال
ا يكروم وتلئرا . ويصرمم اهليكلية. ويكوم مزوتا  بوسائل هوازم خارج وعاء الصاريج، وميكر  رفعر  عنردم جتايزاه وهفريغ  بدوم فصل 

 ندرجه وال لتسايل املناولة امليكا يكية. هوابعهثبي  و  وحوامل مبزالقسفينة ويكوم مزوتا   يو مرابة  قل لتحميل  علىبالدربة األوىل 
 ،غرر  املعد يررة الصررااريج وال الصررارجيية، يررةاحلديد كعربررات السررك وال ،هعريررف الصررااريج النقالررة الشرراحنات الصررارجيية الديررة يف
 ؛للسوائ  احلاويات الوسيطة وال
 ؛يف املائة 27عند اال كسار هبلغ  استطالةو  2 يوه /مم 370ل  مقاومة شد هبلغ  يعي الفوالذ الذ  ربعياملفوالذ ال

 يبازة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمام والتسخخت والتديد والعزل؛ هعي معدات التشغيل
يف ذلررك  مبررا ،(املرراتة املترروخى  قلاررا )الصرراريج برراملع  الرردقيقعلررى اجلررزء مرر  الصرراريج النقررال الررذ  حيتررو   يعرري الصرراريجوعرراء 

 اهليكلية اخلاربية؛ تجايزاتال وال يشمل معدات التشغيل ال ولكن  ،الفتحات ووسائل إغالقاا
 والتوازم اخلاربة ع  وعاء الصاريج؛وسائل التقوية والتثبي  واحلماية  هعي يكليةاهل التجايزات

 1.5يقرل عر   مرا ال لضغط اهليردرويل ويسراو ايقصى ضغط ما ومرت  عند قمة وعاء الصاريج يثناء اختبار  يعي ضغط االختبار
مرة قيمة الضغط التصميمي. وحيدت ضغط االختبار األتىن للصااريج النقالة املخصصة لكل ماتة علرى حردة يف هوبير  الصرااريج 

  .6-2-5-2-4النقالة املنطبق الوارت يف 
 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-2-2
السرررلطة  الضرررغط هعررررتف لرررا مدو رررة معتمررردة ألوعيرررةبررر  وفقرررا  الشررررتاطات هصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهُ  6-7-2-2-1

 الدوليرة. يو يرغ املبردي املعراي  الوطنيرةاملروات مر  ح املختصة. وهصرنع يوعيرة الصرااريج مر  مروات معد يرة مالئمرة للتشركيل. وهسرتويف
يلرزم إبرراء و تكفرل يما را  ارامال . لاللحامرات مبارارة  هنفرذبت  قابليتاا للحرام متامرا . و ماتة ثَ  إال هستخدم لصنع األوعية امللحومة وال

 عمليررات الصررنع يدما هقتضررعنرر ،معاجلررة حراريررة ألوعيررة الصررااريج لضررمام املتا ررة الكافيررة للحررام يف املنرراطق الرري هعرضرر  للحرررارة
احتمرررال الكسرررر صررروص لررردربات احلررررارة يف االعتبرررار خب التصرررميمياملررروات ذلرررك. ولررردى اختيرررار مررراتة الصرررنع، يؤخرررذ املررردى  يو

 ،حالرة اسرتخدام فروالذ تقيرق احلبيبرات ويف مقاومة الصدم.خبصوص و  ،ع  الت ال الناش التشقق اإلباات  احتمال التقصفي، و 
هبعرا   2 يروه /مم 725والقيمة املضمو ة للحد األعلى ملقاومة الشرد  ،2 يوه /مم 460 بااتالقيمة املضمو ة ملقاومة اإل زهتجاو  ال

إذا اررام ذلررك مبينررا  يف احلكررم اخلرراص للصررااريج النقالررة املنصرروص عليرر   إال يسررتخدم األلومنيرروم امرراتة بنرراء وال ملواصررفات املرراتة.
إذا وافقر  السرلطة املختصرة علرى ذلرك. وعنرد  يو ،م  قائمة البضائع اخلطررة 11ورت يف العموت  ملا فقا  باملاتة احملدتة و  يتعلق فيما

  110 قرررردرا الرتخرررريص باسررررتخدام األلومنيرررروم، يلررررزم عزلرررر  ملنررررع الفقررررد الكبرررر  يف اخلصررررائص الفيزيائيررررة عنررررد هعرضرررر  حلمررررل حرررررار 
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ويتعررخت  س،649ºلررة فعالررة يف مجيررع تربررات احلرررارة الرري هقررل عرر  تقيقررة. وهظررل املرراتة العاز  30هقررل عرر   ال لفرررتة 2/مواتايلررو 
  . وهكوم ماتة صنع الصاريج النقال مناسبة للبيئة اخلاربية الي قد ينقل فياا.س700ºهقل تربة ا صاارها ع   ال هغليفاا مباتة

 يلي: ما ستويفاملرابة فياا م  موات ه واأل ابي  ايزاهتاهصنع يوعية الصااريج النقالة وجت 6-7-2-2-2
  قلاا؛  توخىامل)املوات(  ضد هأث  املاتةة بصورة يساسية صنحمعمليا  يم هكوم  ()ي

متررر  معاتلتارررا  يو بطريقرررة سرررليمة مميلارررا )بعرررل سرررطحاا خرررامال  ايميائيرررا (يو يم يكررروم قرررد مت  ()ب
 بتفاعل ايميائي؛

مربوطرة بر  بوسريلة  يو بردار الوعراءل ملصرقة مباشررة علرى اةرأيو يم هكوم مبطنة مباتة مقاومرة للت ()ج
 واثلة.

  قلاا. توخىاملاملوات هتأثر بفعل  ال م  مواتاحلشايا هصنع  6-7-2-2-3
املترروخى  قلاررا،  ضررد هررأث  املرراتةة بصررورة يساسررية صررنيلررزم يم هكرروم البطا ررة حم ،يف حالررة هبطررخت األوعيررة 6-7-2-2-4

ومتوافقررة مررع خصررائص التمرردت احلرررار  للوعرراء. وهكرروم  ،ومر ررة بقرردر اررافوهكرروم متجا سررة وغرر  مسررامية، وخاليررة مرر  الثقرروب، 
بطا رررة ارررل وعررراء وهرايبرررات الوعررراء واأل ابيررر  املرابرررة فيررر  متواصرررلة، ومتترررد حرررول وابارررة ي  حرررواف  اهئرررة. وحيثمرررا هوبرررد هرايبرررات 

 ربية.خاربية ملحومة يف الصاريج هكوم البطا ة متواصلة عد الرتايبة وحول واباة الشفاا اخلا
 بوسيلة فعالة واثلة. يو يتم حلام الوصالت والدرزات يف البطا ة ع  طريق صار املاتة 6-7-2-2-5
 .بالفعل الغلفاينميك  يم يؤت  إىل عط   إذ ،املختلفةجي  جتن  هالمس املعاتم  6-7-2-2-6
 بطا رات يو حشرايا يو سرائليف ذلرك ي  و  مبرا يكوم للموات الداخلة يف صرنع الصراريج النقرال، يال جي  6-7-2-2-7
 هأث  ضار على املوات املتوخى  قلاا يف الصاريج النقال. هوابع، يو
 مناسبة للرفع والتثبي . ومبرابطهصمم الصااريج النقالة وهزوت بدعائم لتوف  قاعدة مأمو ة يثناء النقل  6-7-2-2-8
احملتويرات املوبروتة برداخلاا واألمحرال االسرتاهية هصمم الصااريج النقالة ئيغ هتحمل على األقل ضغط  6-7-2-2-9

والدينامية واحلرارية الي هنشأ يثناء الظروف العاتية للمناولة والنقل توم حدوث فقرد يف حمتويرات الصرااريج. ويوضرح التصرميم ي ر  
 صاريج النقال.قد يخذت يف االعتبار هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار حدوث هذا األمحال طوال العمر املتوقع لل

يف حالررررة الصررررااريج النقالررررة املترررروخى اسررررتخداماا يف البحررررار احاويررررات صررررارجيية، هؤخررررذ يف االعتبررررار  6-7-2-2-9-1
 االبااتات الدينامية الي هفرضاا املناولة يف عر  البحر.

 ،ا تائرررمتوم حررردوث هشرررو  ،ئيرررغ يتحمرررل التفريرررغ لتنفررريس جبارررازيصرررمم وعررراء الصررراريج املقررررر هزويررردا  6-7-2-2-10
 هفريرغليبردي عملر  عنرد مسرتوى  التفريرغ هنفريس باراز وُيضرَبطبرار يعلرى مر  الضرغط الرداخلي.  0.21يقل ع   ال ضغطا  خاربيا  

 يتجراوز ال جير  يمهرذا احلالرة  ويف يك  الوعاء مصمما  لتحمل ضغط خاربي زائد يعلرى، ما مل ،بار 0.21- القيمة يتجاوز ال
وجيروز هصرميم وعراء لضرغط خراربي يتىن الضغط التصميمي للتفريغ يف الصاريج. از املقرر هرايب  اجلا تاخلالتفريغ  هنفيسضغط 

فقرط، بشررط موافقرة السرلطة  IIIو IIحتدث هلا إسالة يثناء النقل م  جمموعي التعبئة  ال إذا اام الوعاء مستخدما  لنقل موات صلبة

367 

 يزوَّت جبااز لتنفيس ال وعاء الصاريج الذ  يما التفريغ عند هذا الضغط األتىن. هنفيس باازهذا احلالة يبدي عمل  ويف املختصة.
 بار. 0.4يقل ع   ال مبا الضغط الداخلي يفوقالتفريغ، فا   يصمم ئيغ يتحمل، توم حدوث هشوا تائم، ضغطا  خاربيا  

لنقررل املرروات الرري هسررتويف  املعرردَّة وسررائل مفيررف التفريررغ املسررتخدمة يف الصررااريج النقالررة جيرر  يم هكرروم 6-7-2-2-11
اشرتعاهلا،   قطرة هفروق يو سراخنة عنرد تربرة حررارة هسراو  يف ذلك املوات الي هنقرل مبا ،3لرهبة )الومي ( لمعاي   قطة االشتعال 

توم  حمررل،يم يتوعرراء الصرراريج النقررال قرراترا  علررى  جُيعررل؛ وابررديل لررذلك، إىل وعرراء الصرراريج مباشرررة للارر اا تقررال مناسرربة ملنررع 
 اللا  إىل تاخل الوعاء.ا تقال م   شئا   ا ا  تاخلي ا  ا فجار  ،بحدوث هسرة 

، يف ظروف التحميل األقصرى املسرموح بر ، قراترة علرى امتصراص ثبيتااهكوم الصااريج النقالة ووسائل ه 6-7-2-2-12
 القوى االستاهية التالية عند هطبيقاا بصورة منفصلة:

مضرررروبة يف التسرررارع  (MPGMا )ى املسرررموح لرررو القصررر ةاإلمجاليررر الكتلرررةضرررعف يف اجتررراا السررر :  ()ي
 ؛(1)(gالناهج ع  اجلاذبية )

)عنرردما يكرروم اجترراا  اى املسررموح لررو القصرر ةاإلمجاليرر الكتلررةيفقيرا  بزاويررة قائمررة علررى اجترراا السرر : و  ()ب
 ا(سررموح لررى املو القصرر ةاإلمجاليرر الكتلررة لضررعفيالسرر  غرر  حمرردت بوضرروح، هكرروم القرروى مسرراوية 

 ؛(1)(gمضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية )
مضررروبة يف التسررارع النرراهج عرر   اى املسررموح لررو القصرر ةاإلمجاليرر الكتلررة: قيمررة فرروقإىل  وعموتيررا   ()ج

 ؛(1)(gاجلاذبية )
يف ذلررك  مبررا )إمجررايل احلمولررة، اى املسررموح لررو القصرر ةاإلمجاليرر ضررعف الكتلررة: حترر إىل  وعموتيررا   ()ت

 .(1)(g) مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية (هأث  اجلاذبية
 يراعى عامل يمام على النحو التايل: ،12-2-2-7-6حت  ال قوة م  القوى الوارتة يف  6-7-2-2-13

بالنسررربة ملقاومرررة  1.5للمعررراتم الررري هتميرررز بنقطرررة خضررروع حمررردتة بوضررروح، يراعرررى عامرررل يمرررام  ()ي
 اخلضوع املضمو ة؛

للقيمرة املضرمو ة  1.5هتميز بنقطة خضوع حمدتة بوضوح، يراعى عامل يمرام  ال للمعاتم الي يو ()ب
 يف حالة ي واع الفوالذ األوستنيي.يف املائة  1 سبتاا هي ، و يف املائة 0.2 بنسبة لقوة الصموت

 الدوليررة للمرراتة. يو الوطنيررةقرروة الصررموت هرري القرريم الرري حترردتها املعرراي   يو ضرروعهكرروم قرريم مقاومررة اخل 6-7-2-2-14
قرروة الصررموت وفقررا  ملعرراي  املرراتة  يو ميكرر  زيرراتة القرريم الررد يا احملرردتة ملقاومررة اخلضرروع ،حالررة اسررتخدام ي ررواع الفرروالذ األوسررتنيي ويف

معرراي  للمعرردم املعرري،  غيرراب ويف عنرردما هكرروم هررذا القرريم األعلررى مثبتررة يف شررااتة فحررص املرراتة.يف املائررة  15بنسرربة هصررل إىل 
 وافقة السلطة املختصة.مب رهنا قوة الصموت املستخدمة يو قيمة مقاومة اخلضوع هبقى
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ويتعررخت  س،649ºلررة فعالررة يف مجيررع تربررات احلرررارة الرري هقررل عرر  تقيقررة. وهظررل املرراتة العاز  30هقررل عرر   ال لفرررتة 2/مواتايلررو 
  . وهكوم ماتة صنع الصاريج النقال مناسبة للبيئة اخلاربية الي قد ينقل فياا.س700ºهقل تربة ا صاارها ع   ال هغليفاا مباتة

 يلي: ما ستويفاملرابة فياا م  موات ه واأل ابي  ايزاهتاهصنع يوعية الصااريج النقالة وجت 6-7-2-2-2
  قلاا؛  توخىامل)املوات(  ضد هأث  املاتةة بصورة يساسية صنحمعمليا  يم هكوم  ()ي

متررر  معاتلتارررا  يو بطريقرررة سرررليمة مميلارررا )بعرررل سرررطحاا خرررامال  ايميائيرررا (يو يم يكررروم قرررد مت  ()ب
 بتفاعل ايميائي؛

مربوطرة بر  بوسريلة  يو بردار الوعراءل ملصرقة مباشررة علرى اةرأيو يم هكوم مبطنة مباتة مقاومرة للت ()ج
 واثلة.

  قلاا. توخىاملاملوات هتأثر بفعل  ال م  مواتاحلشايا هصنع  6-7-2-2-3
املترروخى  قلاررا،  ضررد هررأث  املرراتةة بصررورة يساسررية صررنيلررزم يم هكرروم البطا ررة حم ،يف حالررة هبطررخت األوعيررة 6-7-2-2-4

ومتوافقررة مررع خصررائص التمرردت احلرررار  للوعرراء. وهكرروم  ،ومر ررة بقرردر اررافوهكرروم متجا سررة وغرر  مسررامية، وخاليررة مرر  الثقرروب، 
بطا رررة ارررل وعررراء وهرايبرررات الوعررراء واأل ابيررر  املرابرررة فيررر  متواصرررلة، ومتترررد حرررول وابارررة ي  حرررواف  اهئرررة. وحيثمرررا هوبرررد هرايبرررات 

 ربية.خاربية ملحومة يف الصاريج هكوم البطا ة متواصلة عد الرتايبة وحول واباة الشفاا اخلا
 بوسيلة فعالة واثلة. يو يتم حلام الوصالت والدرزات يف البطا ة ع  طريق صار املاتة 6-7-2-2-5
 .بالفعل الغلفاينميك  يم يؤت  إىل عط   إذ ،املختلفةجي  جتن  هالمس املعاتم  6-7-2-2-6
 بطا رات يو حشرايا يو سرائليف ذلرك ي  و  مبرا يكوم للموات الداخلة يف صرنع الصراريج النقرال، يال جي  6-7-2-2-7
 هأث  ضار على املوات املتوخى  قلاا يف الصاريج النقال. هوابع، يو
 مناسبة للرفع والتثبي . ومبرابطهصمم الصااريج النقالة وهزوت بدعائم لتوف  قاعدة مأمو ة يثناء النقل  6-7-2-2-8
احملتويرات املوبروتة برداخلاا واألمحرال االسرتاهية هصمم الصااريج النقالة ئيغ هتحمل على األقل ضغط  6-7-2-2-9

والدينامية واحلرارية الي هنشأ يثناء الظروف العاتية للمناولة والنقل توم حدوث فقرد يف حمتويرات الصرااريج. ويوضرح التصرميم ي ر  
 صاريج النقال.قد يخذت يف االعتبار هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار حدوث هذا األمحال طوال العمر املتوقع لل

يف حالررررة الصررررااريج النقالررررة املترررروخى اسررررتخداماا يف البحررررار احاويررررات صررررارجيية، هؤخررررذ يف االعتبررررار  6-7-2-2-9-1
 االبااتات الدينامية الي هفرضاا املناولة يف عر  البحر.

 ،ا تائرررمتوم حررردوث هشرررو  ،ئيرررغ يتحمرررل التفريرررغ لتنفررريس جبارررازيصرررمم وعررراء الصررراريج املقررررر هزويررردا  6-7-2-2-10
 هفريرغليبردي عملر  عنرد مسرتوى  التفريرغ هنفريس باراز وُيضرَبطبرار يعلرى مر  الضرغط الرداخلي.  0.21يقل ع   ال ضغطا  خاربيا  

 يتجراوز ال جير  يمهرذا احلالرة  ويف يك  الوعاء مصمما  لتحمل ضغط خاربي زائد يعلرى، ما مل ،بار 0.21- القيمة يتجاوز ال
وجيروز هصرميم وعراء لضرغط خراربي يتىن الضغط التصميمي للتفريغ يف الصاريج. از املقرر هرايب  اجلا تاخلالتفريغ  هنفيسضغط 

فقرط، بشررط موافقرة السرلطة  IIIو IIحتدث هلا إسالة يثناء النقل م  جمموعي التعبئة  ال إذا اام الوعاء مستخدما  لنقل موات صلبة
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 يزوَّت جبااز لتنفيس ال وعاء الصاريج الذ  يما التفريغ عند هذا الضغط األتىن. هنفيس باازهذا احلالة يبدي عمل  ويف املختصة.
 بار. 0.4يقل ع   ال مبا الضغط الداخلي يفوقالتفريغ، فا   يصمم ئيغ يتحمل، توم حدوث هشوا تائم، ضغطا  خاربيا  

لنقررل املرروات الرري هسررتويف  املعرردَّة وسررائل مفيررف التفريررغ املسررتخدمة يف الصررااريج النقالررة جيرر  يم هكرروم 6-7-2-2-11
اشرتعاهلا،   قطرة هفروق يو سراخنة عنرد تربرة حررارة هسراو  يف ذلك املوات الي هنقرل مبا ،3لرهبة )الومي ( لمعاي   قطة االشتعال 

توم  حمررل،يم يتوعرراء الصرراريج النقررال قرراترا  علررى  جُيعررل؛ وابررديل لررذلك، إىل وعرراء الصرراريج مباشرررة للارر اا تقررال مناسرربة ملنررع 
 اللا  إىل تاخل الوعاء.ا تقال م   شئا   ا ا  تاخلي ا  ا فجار  ،بحدوث هسرة 

، يف ظروف التحميل األقصرى املسرموح بر ، قراترة علرى امتصراص ثبيتااهكوم الصااريج النقالة ووسائل ه 6-7-2-2-12
 القوى االستاهية التالية عند هطبيقاا بصورة منفصلة:

مضرررروبة يف التسرررارع  (MPGMا )ى املسرررموح لرررو القصررر ةاإلمجاليررر الكتلرررةضرررعف يف اجتررراا السررر :  ()ي
 ؛(1)(gالناهج ع  اجلاذبية )

)عنرردما يكرروم اجترراا  اى املسررموح لررو القصرر ةاإلمجاليرر الكتلررةيفقيرا  بزاويررة قائمررة علررى اجترراا السرر : و  ()ب
 ا(سررموح لررى املو القصرر ةاإلمجاليرر الكتلررة لضررعفيالسرر  غرر  حمرردت بوضرروح، هكرروم القرروى مسرراوية 

 ؛(1)(gمضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية )
مضررروبة يف التسررارع النرراهج عرر   اى املسررموح لررو القصرر ةاإلمجاليرر الكتلررة: قيمررة فرروقإىل  وعموتيررا   ()ج

 ؛(1)(gاجلاذبية )
يف ذلررك  مبررا )إمجررايل احلمولررة، اى املسررموح لررو القصرر ةاإلمجاليرر ضررعف الكتلررة: حترر إىل  وعموتيررا   ()ت

 .(1)(g) مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية (هأث  اجلاذبية
 يراعى عامل يمام على النحو التايل: ،12-2-2-7-6حت  ال قوة م  القوى الوارتة يف  6-7-2-2-13

بالنسررربة ملقاومرررة  1.5للمعررراتم الررري هتميرررز بنقطرررة خضررروع حمررردتة بوضررروح، يراعرررى عامرررل يمرررام  ()ي
 اخلضوع املضمو ة؛

للقيمرة املضرمو ة  1.5هتميز بنقطة خضوع حمدتة بوضوح، يراعى عامل يمرام  ال للمعاتم الي يو ()ب
 يف حالة ي واع الفوالذ األوستنيي.يف املائة  1 سبتاا هي ، و يف املائة 0.2 بنسبة لقوة الصموت

 الدوليررة للمرراتة. يو الوطنيررةقرروة الصررموت هرري القرريم الرري حترردتها املعرراي   يو ضرروعهكرروم قرريم مقاومررة اخل 6-7-2-2-14
قرروة الصررموت وفقررا  ملعرراي  املرراتة  يو ميكرر  زيرراتة القرريم الررد يا احملرردتة ملقاومررة اخلضرروع ،حالررة اسررتخدام ي ررواع الفرروالذ األوسررتنيي ويف

معرراي  للمعرردم املعرري،  غيرراب ويف عنرردما هكرروم هررذا القرريم األعلررى مثبتررة يف شررااتة فحررص املرراتة.يف املائررة  15بنسرربة هصررل إىل 
 وافقة السلطة املختصة.مب رهنا قوة الصموت املستخدمة يو قيمة مقاومة اخلضوع هبقى

__________ 
  .2م/ث 9.81=  (g)ألغرا  احلساب هكوم قيمة  (1) 

- 367 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



368 

يكوم باإلمكام هأري  الصااريج النقالة ااربائيا  يف حالة مصيصاا لنقل مروات هسرتويف معراي  يتعخت يم  6-7-2-2-15
 قطة اشتعاهلا. وهتخذ التداب  الري هتجاوز  يو هساو حرارة  ةتربساخنة يف قل يف ذلك املوات الي هن مبا ،3 قطة االشتعال للرهبة 

 هكفل منع حدوث هفريغ اارستايت خطر.
 يف حالررة مرروات معينررة هررزوت الصررااريج النقالررة ئمايررة إضررافية، رمبررا يف شرركل زيرراتة مسررك وعرراء الصرراريج 6-7-2-2-16
مر  قائمرة البضرائع  10املبرخت يف العمروت  املنطبق هوبي  الصااريج النقالةعلى  بناءذلك  إذا هطل  األمرزياتة ضغط االختبار،  يو

، مر  قائمرة البضرائع اخلطررة 11املبرخت يف العمروت  احلكم اخلاص املتعلق بالصرااريج النقالرة يو ،6-2-5-2-4يف  والوارتاخلطرة، 
ضرروء املخرراطر الرري ينطررو  علياررا  قررل املرروات  علررىيف ضررغط االختبررار  يو ، وحترردت الزيرراتة يف مسررك الوعرراء3-5-2-4يف  والرروارت
 املعنية.

يتعررخت يم هكرروم للعررزل احلرررار ، الررذ  يالمررس مباشرررة وعرراء لنقررل املرروات السرراخنة، تربررة حرررارة اشررتعال  6-7-2-2-17
 س على األقل م  تربة احلرارة التصميمية القصوى للصاريج.50ºيعلى مبقدار 

 معايير التصميم 6-7-2-3
باسرررتخدام مقررراييس  جتريبيرررا   يو رياضررريا  تحليرررل قررروى اإلبارررات ل قرررابال  الصررراريج هصرررميم  يكررروميتعرررخت يم  6-7-2-3-1

 ها السلطة املختصة.عتمدطرائق يخرى هب يو اال فعال باملقاومة
الضرررغط  مثرررل 1.5يقرررل عررر   ال درويليرررهصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  ئيرررغ هتحمرررل ضرررغط اختبرررار ه 6-7-2-3-2

قائمرة البضرائع اخلطررة مر   10واملبرخت يف العمروت  نطبرقرتاطات خاصة ملوات معينة يف هوبي  الصااريج النقالة املالتصميمي. وهرت اش
 والروارت قائمة البضرائع اخلطررةم   11يف احلكم اخلاص املتعلق بالصاريج النقال، املبخت يف العموت  يو ،6-2-5-2-4يف  والوارت

 1-4-2-7-6ة يف دتهلررذا الصررااريج، احملرر بالنسرربة لوعرراء الصرراريج يتىن مسرركطات . ويوبرر  اال تبرراا إىل اشرررتا3-5-2-4يف 
  .10-4-2-7-6إىل 
يف  0.2هتميز بقوة صموت مضمو ة )قوة صموت  يو حمدتة بوضوح خضوع قطة هلا ملعاتم الي يف حالة ا 6-7-2-3-3

يف وعاء الصاريج  (σ األويل )سيغما ءإباات الغشا زيتجاو  ال (،أل واع الفوالذ األوستنيييف املائة  1قوة صموت  يو ، عموما ،املائة
 ، يياما يقل، عند ضغط االختبار، حيغ:0.50 (Rm) هبلغ مقاومة شد ت يا يو 0.75 (Re) هبلغ مقاومة إباات

Re =  ي رررواع الفررروالذ  يف حالرررة يو يف املائررة، 0.2موت صرررقررروة  يو ،2بوحررردات  يرروه /مم اخلضررروعمقاومررة
 ؛يف املائة 1صموت  األوستنيي قوة

Rm = 2يتىن مقاومة شد بوحدات  يوه /مم.   
 الدوليرررة للمررراتة. يو الررري هسرررتخدم هررري القررريم الرررد يا احملررردتة وفقرررا  للمعررراي  الوطنيرررة Rmو Reقررريم هكرروم  6-7-2-3-3-1

عنرد يف املائرة  15احملدتة وفقا  ملعاي  املاتة ح   Rmو Reلعاملخت  لحالة استخدام الفوالذ األوستنيي، ميك  زياتة القيم الد يا  ويف
ملوافقرررة السرررلطة  Rmو Reقررريم  حالرررة عررردم وبررروت معررراي  للمعررردم املعررري، مضرررع ويف إثبرررات قررريم يعلرررى يف شرررااتة فحرررص املررراتة.

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو املختصة
يف بنرراء يوعيررة الصررااريج  0.85 علررى Re/Rmنسرربة ال هزيررد فيارراال يسررمح باسررتخدام ي ررواع الفرروالذ الرري  6-7-2-3-3-2

 الي هستخدم يف حتديد هذا النسبة هي القيم املبينة يف شااتة فحص املاتة. Rmو Reامللحومة. وهكوم قيم 
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هقرل  ال عند اال كسرار، بالنسربة املئويرة، استطالةي واع الفوالذ املستخدمة يف بناء يوعية الصااريج بميز هت 6-7-2-3-3-3
 ميررزلأل ررواع األخرررى. ويتيف املائررة  20أل ررواع الفرروالذ الرردقيق احلبيبررات ويف املائررة  16 يبلررغ مررع حررد يتىن مطلررق Rm/000 10عرر  

هقرررل عررر   ال عنرررد اال كسرررار، بالنسررربة املئويرررة،اسرررتطالة األلومنيررروم وسررربائك األلومنيررروم الررري هسرررتخدم يف بنررراء يوعيرررة الصرررااريج ب
10 000/Rm يف املائة 12 يبلغ مع حد يتىن مطلق. 

بزوايررا  أللررواح املعد يررة يم يكرروم حمررور عينررة اختبررار الشررديف اوألغرررا  حتديررد القرريم احلقيقيررة للمرروات، يراعررى  6-7-2-3-3-4
عينرات اختبرار ذات مقطرع عرضري  الدائمة عند اال كسار علرى االستطالة النسبيةعلى اجتاا الدلفنة. وهقاس  )عرضا يا ( عموتيا   قائمة

 مم. 50طول ب مقياسباستخدام الصاتر ع  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISO 6892:1998الدويل  قا  للمعيارمستطيل وف
 لجدار وعاء الصهريج أدنى سمك 6-7-2-4
 يلي: ما إيلباالستنات لوعاء الصاريج السمك األاد  يتىن مسككوم ي 6-7-2-4-1

 ؛10-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6الوارتة يف  شرتاطاتوفقا  لال يتىن مسك حمدت ()ي
 الرررروارتة  شرررررتاطاتيف ذلررررك اال مبررررا ألوعيررررة الضررررغط، للمدو ررررة املعتمرررردةوفقررررا   ويتىن مسررررك حمرررردت ()ب

 ؛3-2-7-6يف 
مر  قائمرة املروات  10واملبخت يف العمروت  يف التوبي  املنطبق على الصااريج النقالةويتىن مسك حمدت  ()ج

احلكررررم اخلرررراص املتعلررررق بالصررررااريج النقالررررة، املبررررخت يف  يو ،6-2-5-2-4يف  والرررروارتاخلطرررررة، 
  .3-5-2-4، والوارت يف م  قائمة البضائع اخلطرة 11العموت 

يتجرراوز  ال قررل مسررك األبررزاء األسررطوا ية، واألطررراف ويغطيررة فتحررات تخررول يوعيررة الصررااريج الررييال  6-7-2-4-2
قرررل مسرررك األوعيرررة الررري يتجررراوز ي وال يف املعررردم املسرررتخدم. يكافئررر  مرررا يو مرررم مررر  الفررروالذ املربعررري 5مررررت، عررر   1.80قطرهرررا 
يف املعدم املستخدم، باستثناء ي ر  يف حالرة األوعيرة الري هعبرأ براملوات  كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي 6مرت ع   1.80 قطرها

 مم م  الفروالذ املربعري 5يقل ع   ما ال إىل تىن مسك الزمي هقليل ميك  III يو IIاحلبيبية م  جمموعة التعبئة  يو ة املسحوقةصلبال
 يف املعدم املستخدم. يكافئ  ما يو
لوعررراء يف ل يتىن مسررركعنررردما يكررروم وعررراء الصررراريج مرررزوتا  ئمايرررة إضرررافية مررر  العطررر ، ميكررر  مفررري   6-7-2-4-3

بة مع احلماية املوفرة على النحرو الرذ  هوافرق بار، وذلك بدربة متناس 2.65الصااريج النقالة الي هقل ضغوط االختبار فياا ع  
يف املعردم املسرتخدم يف يوعيرة  كافئر ي مرا يو مم م  الفروالذ املربعري 3قل السمك ع  ي يال جي علي  السلطة املختصة. على ي   

 4قل مسكاا ع  ي يال جي  م فا   1.80يوعية الصااريج الي يتجاوز قطرها  يما م. 1.80يتجاوز فياا القطر  ال الصااريج الي
 يف املعدم املستخدم. كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي

مم ييا    3قل مسك وعاء الصاريج يف األبزاء األسطوا ية من  واألطراف ويغطية فتحات الدخول ع  يال  6-7-2-4-4
 اا   ماتة بناء الوعاء.

بترروف  محايررة هيكليررة خاربيررة عامررة، مرر   3-4-2-7-6ميكرر  هرروف  احلمايررة اإلضررافية املشررار إلياررا يف  6-7-2-4-5
إحاطررة الصرراريج  يو عمررل برردار مررزتوج، يو قبيررل هلبرريس الوعرراء بقمرريص خرراربي مررع هثبيرر  الغررالف اخلرراربي علررى الصرراريج،

 ليكل للحماية اامل يتكوم م  عناصر هيكلية طولية وعرضية.
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يكوم باإلمكام هأري  الصااريج النقالة ااربائيا  يف حالة مصيصاا لنقل مروات هسرتويف معراي  يتعخت يم  6-7-2-2-15
 قطة اشتعاهلا. وهتخذ التداب  الري هتجاوز  يو هساو حرارة  ةتربساخنة يف قل يف ذلك املوات الي هن مبا ،3 قطة االشتعال للرهبة 

 هكفل منع حدوث هفريغ اارستايت خطر.
 يف حالررة مرروات معينررة هررزوت الصررااريج النقالررة ئمايررة إضررافية، رمبررا يف شرركل زيرراتة مسررك وعرراء الصرراريج 6-7-2-2-16
مر  قائمرة البضرائع  10املبرخت يف العمروت  املنطبق هوبي  الصااريج النقالةعلى  بناءذلك  إذا هطل  األمرزياتة ضغط االختبار،  يو

، مر  قائمرة البضرائع اخلطررة 11املبرخت يف العمروت  احلكم اخلاص املتعلق بالصرااريج النقالرة يو ،6-2-5-2-4يف  والوارتاخلطرة، 
ضرروء املخرراطر الرري ينطررو  علياررا  قررل املرروات  علررىيف ضررغط االختبررار  يو ، وحترردت الزيرراتة يف مسررك الوعرراء3-5-2-4يف  والرروارت
 املعنية.

يتعررخت يم هكرروم للعررزل احلرررار ، الررذ  يالمررس مباشرررة وعرراء لنقررل املرروات السرراخنة، تربررة حرررارة اشررتعال  6-7-2-2-17
 س على األقل م  تربة احلرارة التصميمية القصوى للصاريج.50ºيعلى مبقدار 

 معايير التصميم 6-7-2-3
باسرررتخدام مقررراييس  جتريبيرررا   يو رياضررريا  تحليرررل قررروى اإلبارررات ل قرررابال  الصررراريج هصرررميم  يكررروميتعرررخت يم  6-7-2-3-1

 ها السلطة املختصة.عتمدطرائق يخرى هب يو اال فعال باملقاومة
الضرررغط  مثرررل 1.5يقرررل عررر   ال درويليرررهصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  ئيرررغ هتحمرررل ضرررغط اختبرررار ه 6-7-2-3-2

قائمرة البضرائع اخلطررة مر   10واملبرخت يف العمروت  نطبرقرتاطات خاصة ملوات معينة يف هوبي  الصااريج النقالة املالتصميمي. وهرت اش
 والروارت قائمة البضرائع اخلطررةم   11يف احلكم اخلاص املتعلق بالصاريج النقال، املبخت يف العموت  يو ،6-2-5-2-4يف  والوارت

 1-4-2-7-6ة يف دتهلررذا الصررااريج، احملرر بالنسرربة لوعرراء الصرراريج يتىن مسرركطات . ويوبرر  اال تبرراا إىل اشرررتا3-5-2-4يف 
  .10-4-2-7-6إىل 
يف  0.2هتميز بقوة صموت مضمو ة )قوة صموت  يو حمدتة بوضوح خضوع قطة هلا ملعاتم الي يف حالة ا 6-7-2-3-3

يف وعاء الصاريج  (σ األويل )سيغما ءإباات الغشا زيتجاو  ال (،أل واع الفوالذ األوستنيييف املائة  1قوة صموت  يو ، عموما ،املائة
 ، يياما يقل، عند ضغط االختبار، حيغ:0.50 (Rm) هبلغ مقاومة شد ت يا يو 0.75 (Re) هبلغ مقاومة إباات

Re =  ي رررواع الفررروالذ  يف حالرررة يو يف املائررة، 0.2موت صرررقررروة  يو ،2بوحررردات  يرروه /مم اخلضررروعمقاومررة
 ؛يف املائة 1صموت  األوستنيي قوة

Rm = 2يتىن مقاومة شد بوحدات  يوه /مم.   
 الدوليرررة للمررراتة. يو الررري هسرررتخدم هررري القررريم الرررد يا احملررردتة وفقرررا  للمعررراي  الوطنيرررة Rmو Reقررريم هكرروم  6-7-2-3-3-1

عنرد يف املائرة  15احملدتة وفقا  ملعاي  املاتة ح   Rmو Reلعاملخت  لحالة استخدام الفوالذ األوستنيي، ميك  زياتة القيم الد يا  ويف
ملوافقرررة السرررلطة  Rmو Reقررريم  حالرررة عررردم وبررروت معررراي  للمعررردم املعررري، مضرررع ويف إثبرررات قررريم يعلرررى يف شرررااتة فحرررص املررراتة.

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو املختصة
يف بنرراء يوعيررة الصررااريج  0.85 علررى Re/Rmنسرربة ال هزيررد فيارراال يسررمح باسررتخدام ي ررواع الفرروالذ الرري  6-7-2-3-3-2

 الي هستخدم يف حتديد هذا النسبة هي القيم املبينة يف شااتة فحص املاتة. Rmو Reامللحومة. وهكوم قيم 
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هقرل  ال عند اال كسرار، بالنسربة املئويرة، استطالةي واع الفوالذ املستخدمة يف بناء يوعية الصااريج بميز هت 6-7-2-3-3-3
 ميررزلأل ررواع األخرررى. ويتيف املائررة  20أل ررواع الفرروالذ الرردقيق احلبيبررات ويف املائررة  16 يبلررغ مررع حررد يتىن مطلررق Rm/000 10عرر  

هقرررل عررر   ال عنرررد اال كسرررار، بالنسررربة املئويرررة،اسرررتطالة األلومنيررروم وسررربائك األلومنيررروم الررري هسرررتخدم يف بنررراء يوعيرررة الصرررااريج ب
10 000/Rm يف املائة 12 يبلغ مع حد يتىن مطلق. 

بزوايررا  أللررواح املعد يررة يم يكرروم حمررور عينررة اختبررار الشررديف اوألغرررا  حتديررد القرريم احلقيقيررة للمرروات، يراعررى  6-7-2-3-3-4
عينرات اختبرار ذات مقطرع عرضري  الدائمة عند اال كسار علرى االستطالة النسبيةعلى اجتاا الدلفنة. وهقاس  )عرضا يا ( عموتيا   قائمة

 مم. 50طول ب مقياسباستخدام الصاتر ع  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISO 6892:1998الدويل  قا  للمعيارمستطيل وف
 لجدار وعاء الصهريج أدنى سمك 6-7-2-4
 يلي: ما إيلباالستنات لوعاء الصاريج السمك األاد  يتىن مسككوم ي 6-7-2-4-1

 ؛10-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6الوارتة يف  شرتاطاتوفقا  لال يتىن مسك حمدت ()ي
 الرررروارتة  شرررررتاطاتيف ذلررررك اال مبررررا ألوعيررررة الضررررغط، للمدو ررررة املعتمرررردةوفقررررا   ويتىن مسررررك حمرررردت ()ب

 ؛3-2-7-6يف 
مر  قائمرة املروات  10واملبخت يف العمروت  يف التوبي  املنطبق على الصااريج النقالةويتىن مسك حمدت  ()ج

احلكررررم اخلرررراص املتعلررررق بالصررررااريج النقالررررة، املبررررخت يف  يو ،6-2-5-2-4يف  والرررروارتاخلطرررررة، 
  .3-5-2-4، والوارت يف م  قائمة البضائع اخلطرة 11العموت 

يتجرراوز  ال قررل مسررك األبررزاء األسررطوا ية، واألطررراف ويغطيررة فتحررات تخررول يوعيررة الصررااريج الررييال  6-7-2-4-2
قرررل مسرررك األوعيرررة الررري يتجررراوز ي وال يف املعررردم املسرررتخدم. يكافئررر  مرررا يو مرررم مررر  الفررروالذ املربعررري 5مررررت، عررر   1.80قطرهرررا 
يف املعدم املستخدم، باستثناء ي ر  يف حالرة األوعيرة الري هعبرأ براملوات  كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي 6مرت ع   1.80 قطرها

 مم م  الفروالذ املربعري 5يقل ع   ما ال إىل تىن مسك الزمي هقليل ميك  III يو IIاحلبيبية م  جمموعة التعبئة  يو ة املسحوقةصلبال
 يف املعدم املستخدم. يكافئ  ما يو
لوعررراء يف ل يتىن مسررركعنررردما يكررروم وعررراء الصررراريج مرررزوتا  ئمايرررة إضرررافية مررر  العطررر ، ميكررر  مفررري   6-7-2-4-3

بة مع احلماية املوفرة على النحرو الرذ  هوافرق بار، وذلك بدربة متناس 2.65الصااريج النقالة الي هقل ضغوط االختبار فياا ع  
يف املعردم املسرتخدم يف يوعيرة  كافئر ي مرا يو مم م  الفروالذ املربعري 3قل السمك ع  ي يال جي علي  السلطة املختصة. على ي   

 4قل مسكاا ع  ي يال جي  م فا   1.80يوعية الصااريج الي يتجاوز قطرها  يما م. 1.80يتجاوز فياا القطر  ال الصااريج الي
 يف املعدم املستخدم. كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي

مم ييا    3قل مسك وعاء الصاريج يف األبزاء األسطوا ية من  واألطراف ويغطية فتحات الدخول ع  يال  6-7-2-4-4
 اا   ماتة بناء الوعاء.

بترروف  محايررة هيكليررة خاربيررة عامررة، مرر   3-4-2-7-6ميكرر  هرروف  احلمايررة اإلضررافية املشررار إلياررا يف  6-7-2-4-5
إحاطررة الصرراريج  يو عمررل برردار مررزتوج، يو قبيررل هلبرريس الوعرراء بقمرريص خرراربي مررع هثبيرر  الغررالف اخلرراربي علررى الصرراريج،

 ليكل للحماية اامل يتكوم م  عناصر هيكلية طولية وعرضية.
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 احملررررردت للفررررروالذ املربعررررري  املكررررراف  للسرررررمكهسرررررتخدم املعاتلرررررة التاليرررررة لتعيرررررخت مسرررررك املعررررراتم األخررررررى  6-7-2-4-6
 :3-4-2-7-6يف 

 
 حيغ:

e1 = ؛مم(يف املعدم املستخدم ) السمك املكاف  الالزم 
eo = يف  املوضرررحيف هوبيررر  الصرررااريج النقالرررة املنطبرررق،  املبرررختلفررروالذ املربعررري، ل مرررم() يتىن مسرررك

يف احلكررم اخلررراص  يو ،6-2-5-2-4يف  والررروارت ة،مرر  قائمرررة البضررائع اخلطررر  10العمرروت 
 ؛3-5-2-4يف  والوارت، م  قائمة البضائع اخلطرة 11للصااريج النقالة، املبخت يف العموت 

Rm1 = ؛(3-3-2-7-6للمعدم املستخدم )ا ظر  (2مقاومة الشد الد يا املضمو ة ) يوه /مم 
A1 = للمعررردم املسرررتخدم وفقرررا   ) سررربة مئويرررة(الرررد يا املضرررمو ة عنرررد اال كسرررار  االسرررتطالة النسررربية

 الدولية. يو للمعاي  الوطنية
 مررم 8 حررد يتىن للسررمك مقرردارا، 6-2-5-2-4عنرردما حيرردت يف هوبيرر  الصررااريج النقالررة املنطبررق يف  6-7-2-4-7
حالرة  ويف م. 1.80 مقردارا قطر وعراء وإىلربعي خصائص الفوالذ امل يكوم هذام السمكام مستندي  إىليم  راعىمم، ي 10 يو

عررخت السررمك يم،  1.80عنرردما يكرروم قطررر الوعرراء ياررد مرر   يو (1-2-7-6اسررتخدام معرردم آخررر غرر  الفرروالذ الطررر  )ا ظررر 
 باستخدام املعاتلة التالية:

 
 حيغ:

e1 = (؛املستخدم )مم السمك املكاف  الالزم للمعدم 
eo =  املوضح، املبخت يف هوبي  الصااريج النقالة املنطبق، (املربعي )مماحلد األتىن لسمك الفوالذ 

يف احلكرم اخلراص  يو ،6-2-5-2-4 يف والوارت ،م  قائمة البضائع اخلطرة 10يف العموت 
 ؛3-5-2-4يف  والوارت، م  قائمة البضائع اخلطرة 11للصاريج النقال، املبخت يف العموت 

d1 = م؛ 1.80س يقل م  ، ولك  لي(قطر وعاء الصاريج )م 
Rm1 = ؛(3-3-2-7-6للمعدم املستخدم )ا ظر  (2مقاومة الشد الد يا املضمو ة ) يوه /مم 

A1 =  عنرررد اال كسرررار للمعررردم املسرررتخدم وفقرررا   ) سررربة مئويرررة(الرررد يا املضرررمو ة النسررربية االسرررتطالة
 الدولية. يو للمعاي  الوطنية

. 4-4-2-7-6و 3-4-2-7-6و 2-4-2-7-6القرريم املبينررة يف قررل مسررك اجلرردار بررأ  حررال عرر  يال  6-7-2-4-8
 اكررروم هرررذي. و 4-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6جلميرررع يبرررزاء وعررراء الصررراريج علرررى النحرررو املبرررخت يف  احلرررد األتىن للسرررمككررروم يو 
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 املبينرة  املعاتلرةحسراب باسرتخدام يلرزم إبرراء  ال ،(1-2-7-6لفروالذ الطرر  )ا ظرر ايف حالة اسرتخدام  6-7-2-4-9
  .6-4-2-7-6يف 
يف مسرررك اللررروح عنرررد اهصرررال األطرررراف بررراجلزء األسرررطواين مررر  وعررراء مفررراب  اخرررتالف  حيررردث يال جيررر  6-7-2-4-10

 الصاريج.
 التشغيلمعدات  6-7-2-5
والنقل. وعنردما يسرمح العط  يثناء املناولة  يو التشغيل ئيغ هكوم حممية م  خطر اللي معداتهره   6-7-2-5-1

ارة توم ر ئيرغ هسرمح مبثرل هرذا احل التشرغيل الربط بخت هيكل احلماية والوعاء ئراة  سربية برخت اجملموعرات الفرعيرة، هثبر  معردات
والصرمام احلرابس  (هرايبرات التفريرغ اخلاربيرة )جتراويف األ ابير ، وسرائل اإلغرالق ىمحت. و العاملةألبزاء لاحتمال حدوث عط  

يكروم باإلمكرام هرأمخت وسرائل و . (قرص ق طَرعقاعده  م  خطرر اللري بفعرل القروى اخلاربيرة )علرى سربيل املثرال اسرتخدام الداخلي و 
 قصد. غ   عوي  يغطية واقية ضد فتحاا  (السداتات امللولبة يو امللء والتفريغ )مبا يف ذلك الشفاا

ريررغ الصرراريج النقررال صررمامات حابسررة هف يو هرارر  علررى مجيررع فتحررات وعرراء الصرراريج املخصصررة ملررلء 6-7-2-5-2
 الفتحرررات األخررررى، باسرررتثناء الفتحرررات املؤتيرررة إىل وسرررائل مفيرررف الضرررغط يمرررا يدويرررة قريبرررة بقررردر اإلمكرررام عمليرررا  مررر  الوعررراء.

 هكوم قريبة بقدر اإلمكام عمليا  م  الوعاء. لإلغالقبوسائل يخرى  يو التنفيس، فتزوت إما بصمام حابس يو
فتحررات فحررص يخرررى ذات حجررم مناسرر  للتمكررخت مرر   يو يررع الصررااريج النقالررة بفتحررة تخررولهرزوت مج 6-7-2-5-3

 إبررررراء فحررررص تاخلرررري والوصررررول للقيررررام بعمليررررات الصرررريا ة واإلصررررالح تاخررررل الصرررراريج. ويتعررررخت يم هكرررروم هنررررا  فتحررررة تخررررول
 ة يف حالة الصااريج النقالة املتعدتة احُلجرات.  فتحات فحص لكل حج يو
حالة الصرااريج النقالرة املعزولرة، حتراط الرتايبرات  ويف الرتايبات اخلاربية معا  بقدر اإلمكام عمليا . جتمع 6-7-2-5-4
 .مالئمة ئو  لتجميع السوائل املنسكبة مزوت بوسائل هصريف علويةال
 لصاريج النقال وظيفة ال مناا.اعلى مجيع التوصيالت املرابة على  ُهذَار 6-7-2-5-5
يقررل عرر   ال ا  مقرردر  ا  تحمررل ضررغطئيررغ هيخرررى  إغررالق ييررة وسرريلة يو اررل صررمام حررابس   يبررصررمم و ي 6-7-2-5-6

مجيرررع  إغرررالقمرررع مراعررراة تربرررات احلررررارة املتوقعرررة يثنررراء النقرررل. ويكررروم  ،ضرررغط التشرررغيل األقصرررى املسرررموح بررر  لوعررراء الصررراريج
يف اجترراا حراررة عقررارب السرراعة. وهصررمم مجيررع الصررمامات احلابسررة  الرردوارة اليدويررةقبضررة ال بتحريرركالصررمامات احلابسررة امللولبررة 

 ميك  فتحاا ع  غ  قصد. ال ئيغ
والذ قابررل للت اررل وغرر  حممرري، فررمرر   ،تإال هصرنع ي  يبررزاء متحراررة، مثررل األغطيررة ووسررائل اإلغررالق،  6-7-2-5-7

لنقرل مروات هسرتويف معراي   قطرة االشرتعال  يج  قالرةقردحيا  مرع صراار  يو عندما يكوم هنا  احتمال يم هتالمس هالمسرا  احتكاايرا  
 يف ذلك املوات املرهفعة تربة احلرارة الي هنقل يف تربة حرارة يعلى م   قطة اشتعاهلا. مبا ،3للرهبة 

هصررمم وهبرر  وهرارر  التوصرريالت األ بوبيررة ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  6-7-2-5-8
ت امليكا يكيررة واالهتررزازات. وهكرروم مجيررع التوصرريالت األ بوبيررة مصررنوعة مرر  مرراتة معد يررة مناسرربة. وهسررتخدم احلررراريخت، والصرردما

 وصالت األ ابي  امللحومة حيثما يمك .
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 احملررررردت للفررررروالذ املربعررررري  املكررررراف  للسرررررمكهسرررررتخدم املعاتلرررررة التاليرررررة لتعيرررررخت مسرررررك املعررررراتم األخررررررى  6-7-2-4-6
 :3-4-2-7-6يف 

 
 حيغ:

e1 = ؛مم(يف املعدم املستخدم ) السمك املكاف  الالزم 
eo = يف  املوضرررحيف هوبيررر  الصرررااريج النقالرررة املنطبرررق،  املبرررختلفررروالذ املربعررري، ل مرررم() يتىن مسرررك

يف احلكررم اخلررراص  يو ،6-2-5-2-4يف  والررروارت ة،مرر  قائمرررة البضررائع اخلطررر  10العمرروت 
 ؛3-5-2-4يف  والوارت، م  قائمة البضائع اخلطرة 11للصااريج النقالة، املبخت يف العموت 

Rm1 = ؛(3-3-2-7-6للمعدم املستخدم )ا ظر  (2مقاومة الشد الد يا املضمو ة ) يوه /مم 
A1 = للمعررردم املسرررتخدم وفقرررا   ) سررربة مئويرررة(الرررد يا املضرررمو ة عنرررد اال كسرررار  االسرررتطالة النسررربية

 الدولية. يو للمعاي  الوطنية
 مررم 8 حررد يتىن للسررمك مقرردارا، 6-2-5-2-4عنرردما حيرردت يف هوبيرر  الصررااريج النقالررة املنطبررق يف  6-7-2-4-7
حالرة  ويف م. 1.80 مقردارا قطر وعراء وإىلربعي خصائص الفوالذ امل يكوم هذام السمكام مستندي  إىليم  راعىمم، ي 10 يو

عررخت السررمك يم،  1.80عنرردما يكرروم قطررر الوعرراء ياررد مرر   يو (1-2-7-6اسررتخدام معرردم آخررر غرر  الفرروالذ الطررر  )ا ظررر 
 باستخدام املعاتلة التالية:

 
 حيغ:

e1 = (؛املستخدم )مم السمك املكاف  الالزم للمعدم 
eo =  املوضح، املبخت يف هوبي  الصااريج النقالة املنطبق، (املربعي )مماحلد األتىن لسمك الفوالذ 

يف احلكرم اخلراص  يو ،6-2-5-2-4 يف والوارت ،م  قائمة البضائع اخلطرة 10يف العموت 
 ؛3-5-2-4يف  والوارت، م  قائمة البضائع اخلطرة 11للصاريج النقال، املبخت يف العموت 

d1 = م؛ 1.80س يقل م  ، ولك  لي(قطر وعاء الصاريج )م 
Rm1 = ؛(3-3-2-7-6للمعدم املستخدم )ا ظر  (2مقاومة الشد الد يا املضمو ة ) يوه /مم 

A1 =  عنرررد اال كسرررار للمعررردم املسرررتخدم وفقرررا   ) سررربة مئويرررة(الرررد يا املضرررمو ة النسررربية االسرررتطالة
 الدولية. يو للمعاي  الوطنية

. 4-4-2-7-6و 3-4-2-7-6و 2-4-2-7-6القرريم املبينررة يف قررل مسررك اجلرردار بررأ  حررال عرر  يال  6-7-2-4-8
 اكررروم هرررذي. و 4-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6جلميرررع يبرررزاء وعررراء الصررراريج علرررى النحرررو املبرررخت يف  احلرررد األتىن للسرررمككررروم يو 

 .شامل أل  مساح للت الالسمك غ  
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 املبينرة  املعاتلرةحسراب باسرتخدام يلرزم إبرراء  ال ،(1-2-7-6لفروالذ الطرر  )ا ظرر ايف حالة اسرتخدام  6-7-2-4-9
  .6-4-2-7-6يف 
يف مسرررك اللررروح عنرررد اهصرررال األطرررراف بررراجلزء األسرررطواين مررر  وعررراء مفررراب  اخرررتالف  حيررردث يال جيررر  6-7-2-4-10

 الصاريج.
 التشغيلمعدات  6-7-2-5
والنقل. وعنردما يسرمح العط  يثناء املناولة  يو التشغيل ئيغ هكوم حممية م  خطر اللي معداتهره   6-7-2-5-1

ارة توم ر ئيرغ هسرمح مبثرل هرذا احل التشرغيل الربط بخت هيكل احلماية والوعاء ئراة  سربية برخت اجملموعرات الفرعيرة، هثبر  معردات
والصرمام احلرابس  (هرايبرات التفريرغ اخلاربيرة )جتراويف األ ابير ، وسرائل اإلغرالق ىمحت. و العاملةألبزاء لاحتمال حدوث عط  

يكروم باإلمكرام هرأمخت وسرائل و . (قرص ق طَرعقاعده  م  خطرر اللري بفعرل القروى اخلاربيرة )علرى سربيل املثرال اسرتخدام الداخلي و 
 قصد. غ   عوي  يغطية واقية ضد فتحاا  (السداتات امللولبة يو امللء والتفريغ )مبا يف ذلك الشفاا

ريررغ الصرراريج النقررال صررمامات حابسررة هف يو هرارر  علررى مجيررع فتحررات وعرراء الصرراريج املخصصررة ملررلء 6-7-2-5-2
 الفتحرررات األخررررى، باسرررتثناء الفتحرررات املؤتيرررة إىل وسرررائل مفيرررف الضرررغط يمرررا يدويرررة قريبرررة بقررردر اإلمكرررام عمليرررا  مررر  الوعررراء.

 هكوم قريبة بقدر اإلمكام عمليا  م  الوعاء. لإلغالقبوسائل يخرى  يو التنفيس، فتزوت إما بصمام حابس يو
فتحررات فحررص يخرررى ذات حجررم مناسرر  للتمكررخت مرر   يو يررع الصررااريج النقالررة بفتحررة تخررولهرزوت مج 6-7-2-5-3

 إبررررراء فحررررص تاخلرررري والوصررررول للقيررررام بعمليررررات الصرررريا ة واإلصررررالح تاخررررل الصرررراريج. ويتعررررخت يم هكرررروم هنررررا  فتحررررة تخررررول
 ة يف حالة الصااريج النقالة املتعدتة احُلجرات.  فتحات فحص لكل حج يو
حالة الصرااريج النقالرة املعزولرة، حتراط الرتايبرات  ويف الرتايبات اخلاربية معا  بقدر اإلمكام عمليا . جتمع 6-7-2-5-4
 .مالئمة ئو  لتجميع السوائل املنسكبة مزوت بوسائل هصريف علويةال
 لصاريج النقال وظيفة ال مناا.اعلى مجيع التوصيالت املرابة على  ُهذَار 6-7-2-5-5
يقررل عرر   ال ا  مقرردر  ا  تحمررل ضررغطئيررغ هيخرررى  إغررالق ييررة وسرريلة يو اررل صررمام حررابس   يبررصررمم و ي 6-7-2-5-6

مجيرررع  إغرررالقمرررع مراعررراة تربرررات احلررررارة املتوقعرررة يثنررراء النقرررل. ويكررروم  ،ضرررغط التشرررغيل األقصرررى املسرررموح بررر  لوعررراء الصررراريج
يف اجترراا حراررة عقررارب السرراعة. وهصررمم مجيررع الصررمامات احلابسررة  الرردوارة اليدويررةقبضررة ال بتحريرركالصررمامات احلابسررة امللولبررة 

 ميك  فتحاا ع  غ  قصد. ال ئيغ
والذ قابررل للت اررل وغرر  حممرري، فررمرر   ،تإال هصرنع ي  يبررزاء متحراررة، مثررل األغطيررة ووسررائل اإلغررالق،  6-7-2-5-7

لنقرل مروات هسرتويف معراي   قطرة االشرتعال  يج  قالرةقردحيا  مرع صراار  يو عندما يكوم هنا  احتمال يم هتالمس هالمسرا  احتكاايرا  
 يف ذلك املوات املرهفعة تربة احلرارة الي هنقل يف تربة حرارة يعلى م   قطة اشتعاهلا. مبا ،3للرهبة 

هصررمم وهبرر  وهرارر  التوصرريالت األ بوبيررة ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  6-7-2-5-8
ت امليكا يكيررة واالهتررزازات. وهكرروم مجيررع التوصرريالت األ بوبيررة مصررنوعة مرر  مرراتة معد يررة مناسرربة. وهسررتخدم احلررراريخت، والصرردما

 وصالت األ ابي  امللحومة حيثما يمك .
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حلامررا  معررد يا  قويررا  بررنفس  هلحررم يو الوصررالت يف األ ابيرر  النحاسررية والز ررك النحرراسسرربيكة مرر  هلحررم ب 6-7-2-5-9
قرد حيردث  امرا  متا رة األ ابير  مر  هقلرل الوصرالت وال .س525ºعر   لرذا السربيكةصراار مروات اللحرام هقل تربرة ا  وال القدر.

 عند قطع س  اللوال .
ال يقل ضغط اال فجار يف مجيع التوصيالت األ بوبية والرتايبات األ بوبية ع  يربعة يمثال ضغط التشغيل  6-7-2-5-10

وسرريلة  يو مثررال الضررغط الررذ  قررد يتعررر  لرر  الصرراريج يثنرراء اخلدمررة بفعررل مضررخةيربعررة ي يو األقصرى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج
 .(باستثناء وسائل مفيف الضغط)يخرى 

 .والتوابعهستخدم املعاتم الطروقة يف بناء الصمامات  6-7-2-5-11
فياررا ضررغط يم هصررل إىل تربررة حرررارة يتجرراوز  مررا ميكرر  ملرراتة ال يراقرر  ئيررغ يو يصررمم  ظررام التسررخخت 6-7-2-5-12

 هسب  يخطارا  يخرى )مثل التحلل احلرار  اخلطر(. يو الصاريج ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 
إذا اا ر  مغمررورة  إال هرروفر الطاقرة لعناصررر التسرخخت الداخليررة ال يراقرر  ئيرغ يو يصرمم  ظررام التسرخخت 6-7-2-5-13

تربررة حرررارة الغررالف  يو تسررخخت ملعرردات التسررخخت الداخليررةجيرروز بررأ  حررال يم هتجرراوز تربررة حرررارة سررطح عناصررر ال وال متامررا .
 (.سº تربة حرارة اشتعال املاتة املنقولة )بدربات  يف املائة م 80لعناصر التسخخت اخلاربية 

ملرري  100إذا رارر   ظررام هدفئررة ااربررائي تاخررل الصرراريج، يررزوت بقرراطع هيررار بالتسرررب األرضرري يقررل مرر   6-7-2-5-14
 يمب .

 هكوم حُلجرات التحويل الكاربائي املرابة يف الصااريج يية صلة مباشرة بداخل الصاريج، وهوفر محاية ال 6-7-2-5-15
  .IEC 529 يو IEC 144  وفقا  ل IP56هقل عما يكاف  طراز  ال
 فتحات القاع 6-7-2-6
يف صااريج  قالة لا فتحات يف القاع. وعندما يبخت هوبي  الصااريج النقالرة  موات معينة جيوز يم هُنَقلال  6-7-2-6-1

هكروم هنرا   ال يم فتحات القاع حمظورة، فا ر  6-2-5-2-4م  قائمة البضائع اخلطرة والوارت يف  10املنطبق واملبخت يف العموت 
بر . وعنرد إغرالق فتحرة موبروتة يرتم ذلرك فتحات حت  مستوى السائل يف وعاء الصاريج عند ملئ  إىل يقصى حد ملء مسموح 

 بلحام قرص واحد بوعاء الصاريج تاخليا  وخاربيا .
هررزوت خمررارج التفريررغ  ،شررديدة اللزوبررة يو قابلررة للتبلررر يو ةصررلبيف الصرااريج النقالررة الرري حتمررل مرروات معينررة  6-7-2-6-2

 تخت. وخيضرع هصرميم هرذا التجايرز ملوافقرة السرلطة املختصرةيقل ع  وسيلتخت لإليقاف مرابتخت على التوايل ومسرتقل ال مبا م  القاع
 يلي: ما ويتضم  ،م  قبلاا املخوَّلةاهليئة  يو

، ومصررمم هصررميما مينررع وعرراء الصرراريجمرر  ميكرر  عمليررا   مررا صررمام حررابس خرراربي مرارر  يقرررب )ي(
 ؛فعل عار  آخر يو فتح  بفعل صدمة

 بداغريتفريرغ، ميكر  يم هكروم شرفة سرد مربوطرة ال ي بوبةسيلة إغالق حمكمة للسوائل يف طرف و و  )ب(
 سداتة ملولبة. يو

مرابة على  غالقبثالث وسائل إ، 2-6-2-7-6 ص علي  يف  ما يزوت ال خمرج هفريغ قاعي، باستثناء 6-7-2-6-3
 ا:م  قبلا املخوةلةاهليئة  يو التوايل ومستقلة فيما بيناا. وخيضع هصميم هذا التجايز ملوافقة السلطة املختصة
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 تاخل شفة ملحومة يو صمام حابس تاخلي يغلق ذاهيا ، ي  صمام حابس تاخل وعاء الصاريج )ي(
 شفة هستخدم لوصلاا ئيغ: يو
 هصرررررمم وسرررررائل الرررررتحكم لتشرررررغيل الصرررررمام ملنرررررع ي  فرررررتح غررررر  مقصررررروت بفعرررررل الصررررردم '1'

 هصرف عار ؛ يو
 م  يسفل؛ يو هشغيل الصمام م  يعلى وميك  '2'
 م  األر ؛ (مغلقا   يو مفتوحا  )إذا يمك ، جيوز التحقق م  وضع الصمام و  '3'
لرت، ميك  إغالق الصمام م   1 000سعتاا  هتجاوز ال باستثناء الصااريج النقالة اليو  '4'

 موقع على الصاريج النقال يسال الوصول إلي  يكوم بعيدا  ع  الصمام  فس ؛
عطرررر  الوسرررريلة اخلاربيررررة للررررتحكم يف هشررررغيل يظررررل الصررررمام صرررراحلا  للعمررررل يف حالررررة و  '5'

 الصمام؛
 وعاء الصاريج؛م  ميك  عمليا   ما صمام حابس خاربي مرا  يقربو  )ب(
 بداغريمربوطرة سرد التفريرغ، ميكر  يم يكروم شرفة  ي بوبةللسوائل يف طرف  ووسيلة إغالق حمكمة )ج(

 سداتة ملولبة. يو
 يف حالررررة وعرررراء الصرررراريج املرررربط ، ميكرررر  االستعاضررررة عرررر  الصررررمام احلررررابس الررررداخلي املنصرررروص عليرررر   6-7-2-6-4

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو بصمام حابس خاربي إضايف. ويستويف الصا ع اشرتاطات السلطة املختصة )ي(3-6-2-7-6يف 
 تجهيزات األمان 6-7-2-7
 بوسرريلة واحرردة علررى األقررل لتخفيررف الضررغط. وهصررمم مجيررع وسررائل األمررامهررزوت مجيررع الصررااريج النقالررة  6-7-2-7-1

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو وهوضع علياا العالمات بطريقة هستويف اشرتاطات السلطة املختصة وهب 
 وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-8
ُحجرررات الصررراريج  ة مسررتقلة مررر   واررل حجررر ،لررررت 1 900هقررل سرررعت  عرر   ال يررزوت ارررل صرراريج  قرررال 6-7-2-8-1

رم ياثرر لتخفيرف الضرغط مر  النروع احملمرل بنراب  ورمبرا يرزوت ييضرا  بقررص  يو النقرال ذات سرعة واثلرة، بوسريلة  )قابرل للكسرر(َقص 
يف هوبير  الصرااريج  3-8-2-7-6إذا اا ر  حمظرورة مبوبر   إال عنصر قابل لال صاار بالتواز  مع الوسائل احململرة بنراب  يو

. وهكوم وسائل مفيف الضغط ذات سعة اافية ملنع مترزق وعراء الصراريج بسرب  زيراتة 6-2-5-2-4الوارت يف  النقالة املنطبق،
 احملتويات. سخو ةم   يو صريفالت يو الفرا ، الناهج م  امللء يو الضغط

هكروةم ي  ضرغط  يو هسرب السائل، يو هصمم وسائل مفيف الضغط ئيغ متنع تخول ي  موات غريبة، 6-7-2-8-2
 زائد خطر.

مر  قائمرة البضرائع  10يف حالة موات معينرة بنراء علرى هوبير  الصرااريج النقالرة املنطبرق، املبرخت يف العمروت  6-7-2-8-3
إذا هطل   ،، يتعخت يم مضع وسيلة مفيف الضغط يف الصاريج النقال ملوافقة السلطة املختصة6-2-5-2-4يف  والوارتاخلطرة 

يكرر  الصرراريج النقررال يف اخلدمررة املخصصررة لرر  مررزوتا  بوسرريلة لتخفيررف الضررغط مصررنوعة مرر  مرروات هتوافررق مررع  مل ومررا .األمررر ذلررك
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حلامررا  معررد يا  قويررا  بررنفس  هلحررم يو الوصررالت يف األ ابيرر  النحاسررية والز ررك النحرراسسرربيكة مرر  هلحررم ب 6-7-2-5-9
قرد حيردث  امرا  متا رة األ ابير  مر  هقلرل الوصرالت وال .س525ºعر   لرذا السربيكةصراار مروات اللحرام هقل تربرة ا  وال القدر.

 عند قطع س  اللوال .
ال يقل ضغط اال فجار يف مجيع التوصيالت األ بوبية والرتايبات األ بوبية ع  يربعة يمثال ضغط التشغيل  6-7-2-5-10

وسرريلة  يو مثررال الضررغط الررذ  قررد يتعررر  لرر  الصرراريج يثنرراء اخلدمررة بفعررل مضررخةيربعررة ي يو األقصرى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج
 .(باستثناء وسائل مفيف الضغط)يخرى 

 .والتوابعهستخدم املعاتم الطروقة يف بناء الصمامات  6-7-2-5-11
فياررا ضررغط يم هصررل إىل تربررة حرررارة يتجرراوز  مررا ميكرر  ملرراتة ال يراقرر  ئيررغ يو يصررمم  ظررام التسررخخت 6-7-2-5-12

 هسب  يخطارا  يخرى )مثل التحلل احلرار  اخلطر(. يو الصاريج ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 
إذا اا ر  مغمررورة  إال هرروفر الطاقرة لعناصررر التسرخخت الداخليررة ال يراقرر  ئيرغ يو يصرمم  ظررام التسرخخت 6-7-2-5-13

تربررة حرررارة الغررالف  يو تسررخخت ملعرردات التسررخخت الداخليررةجيرروز بررأ  حررال يم هتجرراوز تربررة حرررارة سررطح عناصررر ال وال متامررا .
 (.سº تربة حرارة اشتعال املاتة املنقولة )بدربات  يف املائة م 80لعناصر التسخخت اخلاربية 

ملرري  100إذا رارر   ظررام هدفئررة ااربررائي تاخررل الصرراريج، يررزوت بقرراطع هيررار بالتسرررب األرضرري يقررل مرر   6-7-2-5-14
 يمب .

 هكوم حُلجرات التحويل الكاربائي املرابة يف الصااريج يية صلة مباشرة بداخل الصاريج، وهوفر محاية ال 6-7-2-5-15
  .IEC 529 يو IEC 144  وفقا  ل IP56هقل عما يكاف  طراز  ال
 فتحات القاع 6-7-2-6
يف صااريج  قالة لا فتحات يف القاع. وعندما يبخت هوبي  الصااريج النقالرة  موات معينة جيوز يم هُنَقلال  6-7-2-6-1

هكروم هنرا   ال يم فتحات القاع حمظورة، فا ر  6-2-5-2-4م  قائمة البضائع اخلطرة والوارت يف  10املنطبق واملبخت يف العموت 
بر . وعنرد إغرالق فتحرة موبروتة يرتم ذلرك فتحات حت  مستوى السائل يف وعاء الصاريج عند ملئ  إىل يقصى حد ملء مسموح 

 بلحام قرص واحد بوعاء الصاريج تاخليا  وخاربيا .
هررزوت خمررارج التفريررغ  ،شررديدة اللزوبررة يو قابلررة للتبلررر يو ةصررلبيف الصرااريج النقالررة الرري حتمررل مرروات معينررة  6-7-2-6-2

 تخت. وخيضرع هصرميم هرذا التجايرز ملوافقرة السرلطة املختصرةيقل ع  وسيلتخت لإليقاف مرابتخت على التوايل ومسرتقل ال مبا م  القاع
 يلي: ما ويتضم  ،م  قبلاا املخوَّلةاهليئة  يو

، ومصررمم هصررميما مينررع وعرراء الصرراريجمرر  ميكرر  عمليررا   مررا صررمام حررابس خرراربي مرارر  يقرررب )ي(
 ؛فعل عار  آخر يو فتح  بفعل صدمة

 بداغريتفريرغ، ميكر  يم هكروم شرفة سرد مربوطرة ال ي بوبةسيلة إغالق حمكمة للسوائل يف طرف و و  )ب(
 سداتة ملولبة. يو

مرابة على  غالقبثالث وسائل إ، 2-6-2-7-6 ص علي  يف  ما يزوت ال خمرج هفريغ قاعي، باستثناء 6-7-2-6-3
 ا:م  قبلا املخوةلةاهليئة  يو التوايل ومستقلة فيما بيناا. وخيضع هصميم هذا التجايز ملوافقة السلطة املختصة
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 تاخل شفة ملحومة يو صمام حابس تاخلي يغلق ذاهيا ، ي  صمام حابس تاخل وعاء الصاريج )ي(
 شفة هستخدم لوصلاا ئيغ: يو
 هصرررررمم وسرررررائل الرررررتحكم لتشرررررغيل الصرررررمام ملنرررررع ي  فرررررتح غررررر  مقصررررروت بفعرررررل الصررررردم '1'

 هصرف عار ؛ يو
 م  يسفل؛ يو هشغيل الصمام م  يعلى وميك  '2'
 م  األر ؛ (مغلقا   يو مفتوحا  )إذا يمك ، جيوز التحقق م  وضع الصمام و  '3'
لرت، ميك  إغالق الصمام م   1 000سعتاا  هتجاوز ال باستثناء الصااريج النقالة اليو  '4'

 موقع على الصاريج النقال يسال الوصول إلي  يكوم بعيدا  ع  الصمام  فس ؛
عطرررر  الوسرررريلة اخلاربيررررة للررررتحكم يف هشررررغيل يظررررل الصررررمام صرررراحلا  للعمررررل يف حالررررة و  '5'

 الصمام؛
 وعاء الصاريج؛م  ميك  عمليا   ما صمام حابس خاربي مرا  يقربو  )ب(
 بداغريمربوطرة سرد التفريرغ، ميكر  يم يكروم شرفة  ي بوبةللسوائل يف طرف  ووسيلة إغالق حمكمة )ج(

 سداتة ملولبة. يو
 يف حالررررة وعرررراء الصرررراريج املرررربط ، ميكرررر  االستعاضررررة عرررر  الصررررمام احلررررابس الررررداخلي املنصرررروص عليرررر   6-7-2-6-4

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو بصمام حابس خاربي إضايف. ويستويف الصا ع اشرتاطات السلطة املختصة )ي(3-6-2-7-6يف 
 تجهيزات األمان 6-7-2-7
 بوسرريلة واحرردة علررى األقررل لتخفيررف الضررغط. وهصررمم مجيررع وسررائل األمررامهررزوت مجيررع الصررااريج النقالررة  6-7-2-7-1

 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو وهوضع علياا العالمات بطريقة هستويف اشرتاطات السلطة املختصة وهب 
 وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-8
ُحجرررات الصررراريج  ة مسررتقلة مررر   واررل حجررر ،لررررت 1 900هقررل سرررعت  عرر   ال يررزوت ارررل صرراريج  قرررال 6-7-2-8-1

رم ياثرر لتخفيرف الضرغط مر  النروع احملمرل بنراب  ورمبرا يرزوت ييضرا  بقررص  يو النقرال ذات سرعة واثلرة، بوسريلة  )قابرل للكسرر(َقص 
يف هوبير  الصرااريج  3-8-2-7-6إذا اا ر  حمظرورة مبوبر   إال عنصر قابل لال صاار بالتواز  مع الوسائل احململرة بنراب  يو

. وهكوم وسائل مفيف الضغط ذات سعة اافية ملنع مترزق وعراء الصراريج بسرب  زيراتة 6-2-5-2-4الوارت يف  النقالة املنطبق،
 احملتويات. سخو ةم   يو صريفالت يو الفرا ، الناهج م  امللء يو الضغط

هكروةم ي  ضرغط  يو هسرب السائل، يو هصمم وسائل مفيف الضغط ئيغ متنع تخول ي  موات غريبة، 6-7-2-8-2
 زائد خطر.

مر  قائمرة البضرائع  10يف حالة موات معينرة بنراء علرى هوبير  الصرااريج النقالرة املنطبرق، املبرخت يف العمروت  6-7-2-8-3
إذا هطل   ،، يتعخت يم مضع وسيلة مفيف الضغط يف الصاريج النقال ملوافقة السلطة املختصة6-2-5-2-4يف  والوارتاخلطرة 

يكرر  الصرراريج النقررال يف اخلدمررة املخصصررة لرر  مررزوتا  بوسرريلة لتخفيررف الضررغط مصررنوعة مرر  مرروات هتوافررق مررع  مل ومررا .األمررر ذلررك
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حالرة  ويف يسبق وسريلة لتخفيرف الضرغط حمملرة بنراب .)قابال للكسر( احلمولة، فا   يتعخت يم هتضم  وسيلة األمام قرصا  قصما  
طلوبررة، يررزوت احليررز الررذ  يقررع بررخت القرررص القصررم ووسرريلة مفيررف إتخررال قرررص قصررم علررى الترروايل مررع وسرريلة مفيررف الضررغط امل

الرذ  ميكر  يم األمرر  فير ، هسرري  يو ا ثقابر  يو مؤشر تليلي مناس  لكشرف ا كسرار القررص يو الضغط مبا ومرت لقياس الضغط
 صرريفبردء الت علرى ضرغطيف املائرة  10يسب  قصور  ظام مفيف الضغط. وينكسر القرص القصم عند ضغط امسي يزيرد بنسربة 

 الذ  هتميز ب  وسيلة التخفيف.
لرت بوسيلة لتخفيف الضغط ميك  يم هكوم قرصرا  قصرما   1 900يزوت ال صاريج  قال هقل سعت  ع   6-7-2-8-4

حالة عدم استخدام وسيلة مفيف للضغط حمملة بنراب ، يضربط  ويف .1-11-2-7-6إذا اام هذا القرص يستويف اشرتاطات 
 لال صراار ةقابلروباإلضافة إىل ذلك، جيوز استعمال عناصر  عند ضغط امسي مساو  لضغط االختبار. مزقيتغ ئيالقرص القصم 

  .1-10-2-7-6هفي باالشرتاطات الوارتة يف 
عنررردما يكررروم وعررراء الصررراريج جمارررزا  لتصرررريف الضرررغط، يرررزوت خرررط الررردخول بوسررريلة لتخفيرررف الضرررغط  6-7-2-8-5

 صرمام حرابس يرار  يقرربيزوَّت ب اما  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب  لوعاء الصاريج،يتجاوز  ال مضبوطة للعمل عند ضغط
 ميك  عمليا  م  وعاء الصاريج. ما
 ضبط وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-9
احلرررارة،  ظرررا  لوبرروب   تربررةيف ظررروف االرهفرراع الزائررد يف إال هشررتغل وسررائل مفيررف الضررغط يال يراعررى 6-7-2-9-1

 .(2-12-2-7-6ا ظر )عدم هعري  وعاء الصاريج لتقلبات مفرطة يف الضغط يثناء ظروف النقل العاتية 
هضرربط وسرريلة مفيررف الضررغط املطلوبررة لتبرردي التصررريف عنررد ضررغط امسرري يسرراو   سررة يسررداس ضررغط  6-7-2-9-2

ثلثري ضرغط االختبرار ألوعيرة الصرااريج   يف املائرة مر 110برار و 4.5يتجراوز ضرغط اختبارهرا  ال االختبار ألوعية الصرااريج الري
توم الضرغط الرذ  يبردي يف املائرة  10يتجراوز  ال برار. وبعرد التصرريف هغلرق الوسريلة عنرد ضرغط 4.5الي يتجاوز ضغط اختبارها 

لتخفيف  وسيلةلشرط استخدام مينع هذا ا وال .الي هكوم يتىن م  ذلك مجيع الضغوط الوسيلة مغلقة عندوهظل عندا التصريف. 
 .التفريغلتخفيف الضغط ولتخفيف تخت معا  وسيل يو التفريغ

 القابلة لالنصهار العناصر 6-7-2-10
يتجراوز الضرغط  يال س شرريطة149ºوس 110º القابلة لال صاار عنرد تربرة حررارة برخت العناصرهعمل  6-7-2-10-1

يف قمررة الوعرراء علررى يم هكرروم مررداخلاا يف  العناصررضررغط االختبررار. وهوضررع هررذا  العنصرريف وعراء الصرراريج عنررد تربررة ا صرراار 
القابلرة لال صراار علرى الصرااريج النقالرة الري  العناصررهسرتخدم  وال هكروم برأ  حرال حمميرة مر  احلررارة اخلاربيرة. وال حيز البخرار

م  قائمة البضائع اخلطررة الروارتة يف  11 العموتيف  TP36يم هكوم مقررة باحلكم اخلاص  إال ،بار 2.65يتجاوز ضغط اختبارها 
تصمم فلنقل موات ذات تربة حرارة عالية املعدَّة القابلة لال صاار الي هستخدم على الصااريج النقالة  العناصر يما .2-3الفصل 

مر   املخوَّلرةاهليئرة  يو صةئيغ هعمل عند تربة حرارة يعلى م  يقصى تربة حرارة حتدث يثناء النقل ومضع ملوافقة السلطة املخت
 قبلاا.
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 األقراص القصمة 6-7-2-11
هتمرررزق عنرررد ضرررغط امسررري  ئيرررغهضررربط األقرررراص القصرررمة  ،3-8-2-7-6هرررو حمررردت يف  مرررا باسرررتثناء 6-7-2-11-1

 1-5-2-7-6يف  املصمم لدربات احلررارة. ويروىل اهتمرام خراص لالشررتاطات الروارتة املدىاامل   علىيساو  ضغط االختبار 
 يف حالة استخدام األقراص القصمة. 3-8-2-7-6و
 هكوم هذا األقراص مناسبة لضغوط التفريغ الي قد حتدث يف الصاريج النقال. 6-7-2-11-2
 وسائل تخفيف الضغط معدل التصريف في 6-7-2-12
 ملبينرررة يف وسررريلة مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب  ا صرررريفيكررروم احلرررد األتىن ملسررراحة املقطرررع العرضررري للت 6-7-2-12-1
، يف التفريرغيف وسرائل مفيرف  صرريفهقل مسراحة املقطرع العرضري للت وال مم. 31.75معاتال  لفتحة قطرها  1-8-2-7-6 يف

  .2مم 284حالة استخداماا، ع  
رر معرردلكرروم ، ييف حالررة اإلحاطررة الكاملررة للصرراريج النقررال بررالن ام 6-7-2-12-2 الضررغط ع لوسررائل مفيررف التصررريف اجملمة

عنردما  مراعاة ا فا  التصريف عندما يكوم الصاريج النقال مرزوتا  برأقراص قصرمة هسربق وسرائل مفيرف الضرغط احململرة بنراب  يو)مع 
فروق  يف املائرة 20 لوقرف الضرغط يف وعراء الصراريج عنرداافيرا    هزوت وسائل مفيف الضغط احململة بناب  بأتاة حترول توم مررور اللار (

معردل يز ب  وسيلة حتديد الضغط. وميك  استخدام وسائل لتخفيف الضرغط عنرد الطروارئ مر  يبرل بلرو  ضغط بدء التصريف الذ  هتم
مكو ررات يقررراص  بنرراب ، يوحمملررة  مكو ررات قابلررة لال صرراار يووسررائل هررذا الالكامررل املطلرروب للتخفيررف. وميكرر  يم هكرروم التصررريف 
مجررايل لوسررائل التخفيررف باسررتخدام إلاالتصررريف  معرردلكرر  حتديررد . وميوالقرررص القصررم املكرروم القابررل لال صرراارهوليفررة مرر   قصررمة يو

 .  3-2-12-2-7-6اجلدول الوارت يف  يو 1-2-12-2-7-6املعاتلة الوارتة يف 
جممرروع  ميثررل ذ مجررايل املطلرروب لوسررائل التخفيررف الررإلامعرردل التصررريف هسررتخدم املعاتلررة التاليررة لتعيررخت  6-7-2-12-2-1

 الوسائل املستخدمة:جلميع  فراتى معدالت التصريف
 

 :حيغ 
Q =  يف الظرروف  (/ثا يرة3م)احلد األتىن املطلوب ملعردل هصرريف اهلرواء باألمترار املكعبرة يف الثا يرة

 ؛(الف   273) س0ºبار وتربة حرارة  1القياسية: ضغط 
F =  يلي: اما  معامل العزل احلرار  وقيمت 

  1 = F  ؛ألوعية الصااريج غ  املعزولة 
  U(649-t)/13.6 = F لألوعية املعزولة 

 حيغ: 0.25ولك  ليس بأ  حال يقل م  
 U =  38 عند 1-الف  2-م/واتاملوصلية احلرارية للماتة العازلة، بوحدات ايلوºس 
 t = تربة احلرارة الفعلية للماتة يثناء امللء (ºس) ؛ وعندما هكوم هذا الدربة غ  معروفة

 س:t15º  =  لتك  
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حالرة  ويف يسبق وسريلة لتخفيرف الضرغط حمملرة بنراب .)قابال للكسر( احلمولة، فا   يتعخت يم هتضم  وسيلة األمام قرصا  قصما  
طلوبررة، يررزوت احليررز الررذ  يقررع بررخت القرررص القصررم ووسرريلة مفيررف إتخررال قرررص قصررم علررى الترروايل مررع وسرريلة مفيررف الضررغط امل

الرذ  ميكر  يم األمرر  فير ، هسرري  يو ا ثقابر  يو مؤشر تليلي مناس  لكشرف ا كسرار القررص يو الضغط مبا ومرت لقياس الضغط
 صرريفبردء الت علرى ضرغطيف املائرة  10يسب  قصور  ظام مفيف الضغط. وينكسر القرص القصم عند ضغط امسي يزيرد بنسربة 

 الذ  هتميز ب  وسيلة التخفيف.
لرت بوسيلة لتخفيف الضغط ميك  يم هكوم قرصرا  قصرما   1 900يزوت ال صاريج  قال هقل سعت  ع   6-7-2-8-4

حالة عدم استخدام وسيلة مفيف للضغط حمملة بنراب ، يضربط  ويف .1-11-2-7-6إذا اام هذا القرص يستويف اشرتاطات 
 لال صراار ةقابلروباإلضافة إىل ذلك، جيوز استعمال عناصر  عند ضغط امسي مساو  لضغط االختبار. مزقيتغ ئيالقرص القصم 

  .1-10-2-7-6هفي باالشرتاطات الوارتة يف 
عنررردما يكررروم وعررراء الصررراريج جمارررزا  لتصرررريف الضرررغط، يرررزوت خرررط الررردخول بوسررريلة لتخفيرررف الضرررغط  6-7-2-8-5

 صرمام حرابس يرار  يقرربيزوَّت ب اما  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب  لوعاء الصاريج،يتجاوز  ال مضبوطة للعمل عند ضغط
 ميك  عمليا  م  وعاء الصاريج. ما
 ضبط وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-9
احلرررارة،  ظرررا  لوبرروب   تربررةيف ظررروف االرهفرراع الزائررد يف إال هشررتغل وسررائل مفيررف الضررغط يال يراعررى 6-7-2-9-1

 .(2-12-2-7-6ا ظر )عدم هعري  وعاء الصاريج لتقلبات مفرطة يف الضغط يثناء ظروف النقل العاتية 
هضرربط وسرريلة مفيررف الضررغط املطلوبررة لتبرردي التصررريف عنررد ضررغط امسرري يسرراو   سررة يسررداس ضررغط  6-7-2-9-2

ثلثري ضرغط االختبرار ألوعيرة الصرااريج   يف املائرة مر 110برار و 4.5يتجراوز ضرغط اختبارهرا  ال االختبار ألوعية الصرااريج الري
توم الضرغط الرذ  يبردي يف املائرة  10يتجراوز  ال برار. وبعرد التصرريف هغلرق الوسريلة عنرد ضرغط 4.5الي يتجاوز ضغط اختبارها 

لتخفيف  وسيلةلشرط استخدام مينع هذا ا وال .الي هكوم يتىن م  ذلك مجيع الضغوط الوسيلة مغلقة عندوهظل عندا التصريف. 
 .التفريغلتخفيف الضغط ولتخفيف تخت معا  وسيل يو التفريغ

 القابلة لالنصهار العناصر 6-7-2-10
يتجراوز الضرغط  يال س شرريطة149ºوس 110º القابلة لال صاار عنرد تربرة حررارة برخت العناصرهعمل  6-7-2-10-1

يف قمررة الوعرراء علررى يم هكرروم مررداخلاا يف  العناصررضررغط االختبررار. وهوضررع هررذا  العنصرريف وعراء الصرراريج عنررد تربررة ا صرراار 
القابلرة لال صراار علرى الصرااريج النقالرة الري  العناصررهسرتخدم  وال هكروم برأ  حرال حمميرة مر  احلررارة اخلاربيرة. وال حيز البخرار

م  قائمة البضائع اخلطررة الروارتة يف  11 العموتيف  TP36يم هكوم مقررة باحلكم اخلاص  إال ،بار 2.65يتجاوز ضغط اختبارها 
تصمم فلنقل موات ذات تربة حرارة عالية املعدَّة القابلة لال صاار الي هستخدم على الصااريج النقالة  العناصر يما .2-3الفصل 

مر   املخوَّلرةاهليئرة  يو صةئيغ هعمل عند تربة حرارة يعلى م  يقصى تربة حرارة حتدث يثناء النقل ومضع ملوافقة السلطة املخت
 قبلاا.
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 األقراص القصمة 6-7-2-11
هتمرررزق عنرررد ضرررغط امسررري  ئيرررغهضررربط األقرررراص القصرررمة  ،3-8-2-7-6هرررو حمررردت يف  مرررا باسرررتثناء 6-7-2-11-1

 1-5-2-7-6يف  املصمم لدربات احلررارة. ويروىل اهتمرام خراص لالشررتاطات الروارتة املدىاامل   علىيساو  ضغط االختبار 
 يف حالة استخدام األقراص القصمة. 3-8-2-7-6و
 هكوم هذا األقراص مناسبة لضغوط التفريغ الي قد حتدث يف الصاريج النقال. 6-7-2-11-2
 وسائل تخفيف الضغط معدل التصريف في 6-7-2-12
 ملبينرررة يف وسررريلة مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب  ا صرررريفيكررروم احلرررد األتىن ملسررراحة املقطرررع العرضررري للت 6-7-2-12-1
، يف التفريرغيف وسرائل مفيرف  صرريفهقل مسراحة املقطرع العرضري للت وال مم. 31.75معاتال  لفتحة قطرها  1-8-2-7-6 يف

  .2مم 284حالة استخداماا، ع  
رر معرردلكرروم ، ييف حالررة اإلحاطررة الكاملررة للصرراريج النقررال بررالن ام 6-7-2-12-2 الضررغط ع لوسررائل مفيررف التصررريف اجملمة

عنردما  مراعاة ا فا  التصريف عندما يكوم الصاريج النقال مرزوتا  برأقراص قصرمة هسربق وسرائل مفيرف الضرغط احململرة بنراب  يو)مع 
فروق  يف املائرة 20 لوقرف الضرغط يف وعراء الصراريج عنرداافيرا    هزوت وسائل مفيف الضغط احململة بناب  بأتاة حترول توم مررور اللار (

معردل يز ب  وسيلة حتديد الضغط. وميك  استخدام وسائل لتخفيف الضرغط عنرد الطروارئ مر  يبرل بلرو  ضغط بدء التصريف الذ  هتم
مكو ررات يقررراص  بنرراب ، يوحمملررة  مكو ررات قابلررة لال صرراار يووسررائل هررذا الالكامررل املطلرروب للتخفيررف. وميكرر  يم هكرروم التصررريف 
مجررايل لوسررائل التخفيررف باسررتخدام إلاالتصررريف  معرردلكرر  حتديررد . وميوالقرررص القصررم املكرروم القابررل لال صرراارهوليفررة مرر   قصررمة يو

 .  3-2-12-2-7-6اجلدول الوارت يف  يو 1-2-12-2-7-6املعاتلة الوارتة يف 
جممرروع  ميثررل ذ مجررايل املطلرروب لوسررائل التخفيررف الررإلامعرردل التصررريف هسررتخدم املعاتلررة التاليررة لتعيررخت  6-7-2-12-2-1

 الوسائل املستخدمة:جلميع  فراتى معدالت التصريف
 

 :حيغ 
Q =  يف الظرروف  (/ثا يرة3م)احلد األتىن املطلوب ملعردل هصرريف اهلرواء باألمترار املكعبرة يف الثا يرة

 ؛(الف   273) س0ºبار وتربة حرارة  1القياسية: ضغط 
F =  يلي: اما  معامل العزل احلرار  وقيمت 

  1 = F  ؛ألوعية الصااريج غ  املعزولة 
  U(649-t)/13.6 = F لألوعية املعزولة 

 حيغ: 0.25ولك  ليس بأ  حال يقل م  
 U =  38 عند 1-الف  2-م/واتاملوصلية احلرارية للماتة العازلة، بوحدات ايلوºس 
 t = تربة احلرارة الفعلية للماتة يثناء امللء (ºس) ؛ وعندما هكوم هذا الدربة غ  معروفة

 س:t15º  =  لتك  
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املبينررة يعررالا ألوعيررة الصررااريج املعزولررة شررريطة يم يكرروم العررزل مسررتوفيا   Fوميكرر  اسررتخدام قيمررة  
 ؛4-2-12-2-7-6لالشرتاطات املبينة يف 

A = ؛املساحة اخلاربية الكلية لوعاء الصاريج باألمتار املربعة 
Z =  عررروف، لررتك ذا املعامررل غرر  مهررعنرردما يكرروم )معامررل اال ضررغاط الغرراز  يف حالررة الرررتاام 

 = Z1.0)؛ 
T =   تربررة احلرررارة املطلقررة بررالكلف(º+273س)  فرروق مسررتوى وسررائل مفيررف الضررغط يف حالررة

 الرتاام؛
L = احلرارة الكامنة لتبخ  السائل بوحدات ايلوبول/اغ يف حالة الرتاام؛ 

M = الوزم اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 
C =  لنسبة يف اثاب  يشتق م  إحدى املعاتالت التالية ادالةk  النوعية: ةللحرار 

 
 

 حيغ:
cp = احلرارة النوعية عند ضغط ثاب ؛ 
cv = . احلرارة النوعية عند حجم ثاب 

 :k >1وعندما هكوم    
 

 غ  معروفة: k يو k =1وعندما هكوم  
 

 2.7183= الثاب  الرياضي  eحيغ  
 ييضا  م  اجلدول التايل: Cوميك  يخذ قيمة  

C K C K C K 
0.704 1.52 0.660 1.26 0.607 1.00 
0.707 1.54 0.664 1.28 0.611 1.02 
0.710 1.56 0.667 1.30 0.615 1.04 
0.713 1.58 0.671 1.32 0.620 1.06 
0.716 1.60 0.674 1.34 0.624 1.08 
0.719 1.62 0.678 1.36 0.628 1.10 
0.722 1.64 0.681 1.38 0.633 1.12 

v

p

C
C

k 

1k
1k

1k
2kC















607.01


e
C
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C K C K C K 
0.725 1.66 0.685 1.40 0.637 1.14 
0.728 1.68 0.688 1.42 0.641 1.16 
0.731 1.70 0.691 1.44 0.645 1.18 
0.770 2.00 0.695 1.46 0.649 1.20 
0.793 2.20 0.698 1.48 0.652 1.22 
  0.701 1.50 0.656 1.24 

وسرائل التخفيرف يف يوعيرة الصرااريج لنقرل  معدل هصرريفدت حيوابديل للمعاتلة املبينة يعالا، ميك  يم  6-7-2-12-2-2
وهضربط هبعرا  لرذلك عنردما يكروم  F  =1. ويفرت  هذا اجلدول قيمة عزل 3-2-12-2-7-6السوائل وفقا  للجدول الوارت يف 

 وعاء الصاريج معزوال . وفيما يلي قيم يخرى مستخدمة يف حتديد هذا اجلدول:
M = 86.7 
L = 334.94  ايلوبول/اغ 
Z = 1 
T = 394   الف 
C = 0.607 

، باألمترررار املكعبرررة مررر  اهلرررواء يف الثا يرررة عنرررد Qيف حررراالت الطررروارئ، احلرررد األتىن ملعررردل التفريرررغ الرررالزم  6-7-2-12-2-3
 (.الف  273)س ºبار وتربة حرارة صفر 1 ضغط

A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

2 0.230 37.5 2.539 
3 0.320 40 2.677 
4 0.405 42.5 2.814 
5 0.487 45 2.949 
6 0.565 47.5 3.082 
7 0.641 50 3.215 
8 0.715 52.5 3.346 
9 0.788 55 3.476 

10 0.859 57.5 3.605 
12 0.998 60 3.733 
14 1.132 62.5 3.860 
16 1.263 65 3.987 
18 1.391 67.5 4.112 
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املبينررة يعررالا ألوعيررة الصررااريج املعزولررة شررريطة يم يكرروم العررزل مسررتوفيا   Fوميكرر  اسررتخدام قيمررة  
 ؛4-2-12-2-7-6لالشرتاطات املبينة يف 

A = ؛املساحة اخلاربية الكلية لوعاء الصاريج باألمتار املربعة 
Z =  عررروف، لررتك ذا املعامررل غرر  مهررعنرردما يكرروم )معامررل اال ضررغاط الغرراز  يف حالررة الرررتاام 

 = Z1.0)؛ 
T =   تربررة احلرررارة املطلقررة بررالكلف(º+273س)  فرروق مسررتوى وسررائل مفيررف الضررغط يف حالررة

 الرتاام؛
L = احلرارة الكامنة لتبخ  السائل بوحدات ايلوبول/اغ يف حالة الرتاام؛ 

M = الوزم اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 
C =  لنسبة يف اثاب  يشتق م  إحدى املعاتالت التالية ادالةk  النوعية: ةللحرار 

 
 

 حيغ:
cp = احلرارة النوعية عند ضغط ثاب ؛ 
cv = . احلرارة النوعية عند حجم ثاب 

 :k >1وعندما هكوم    
 

 غ  معروفة: k يو k =1وعندما هكوم  
 

 2.7183= الثاب  الرياضي  eحيغ  
 ييضا  م  اجلدول التايل: Cوميك  يخذ قيمة  

C K C K C K 
0.704 1.52 0.660 1.26 0.607 1.00 
0.707 1.54 0.664 1.28 0.611 1.02 
0.710 1.56 0.667 1.30 0.615 1.04 
0.713 1.58 0.671 1.32 0.620 1.06 
0.716 1.60 0.674 1.34 0.624 1.08 
0.719 1.62 0.678 1.36 0.628 1.10 
0.722 1.64 0.681 1.38 0.633 1.12 

v

p

C
C

k 

1k
1k

1k
2kC















607.01


e
C
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C K C K C K 
0.725 1.66 0.685 1.40 0.637 1.14 
0.728 1.68 0.688 1.42 0.641 1.16 
0.731 1.70 0.691 1.44 0.645 1.18 
0.770 2.00 0.695 1.46 0.649 1.20 
0.793 2.20 0.698 1.48 0.652 1.22 
  0.701 1.50 0.656 1.24 

وسرائل التخفيرف يف يوعيرة الصرااريج لنقرل  معدل هصرريفدت حيوابديل للمعاتلة املبينة يعالا، ميك  يم  6-7-2-12-2-2
وهضربط هبعرا  لرذلك عنردما يكروم  F  =1. ويفرت  هذا اجلدول قيمة عزل 3-2-12-2-7-6السوائل وفقا  للجدول الوارت يف 

 وعاء الصاريج معزوال . وفيما يلي قيم يخرى مستخدمة يف حتديد هذا اجلدول:
M = 86.7 
L = 334.94  ايلوبول/اغ 
Z = 1 
T = 394   الف 
C = 0.607 

، باألمترررار املكعبرررة مررر  اهلرررواء يف الثا يرررة عنرررد Qيف حررراالت الطررروارئ، احلرررد األتىن ملعررردل التفريرررغ الرررالزم  6-7-2-12-2-3
 (.الف  273)س ºبار وتربة حرارة صفر 1 ضغط

A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

2 0.230 37.5 2.539 
3 0.320 40 2.677 
4 0.405 42.5 2.814 
5 0.487 45 2.949 
6 0.565 47.5 3.082 
7 0.641 50 3.215 
8 0.715 52.5 3.346 
9 0.788 55 3.476 

10 0.859 57.5 3.605 
12 0.998 60 3.733 
14 1.132 62.5 3.860 
16 1.263 65 3.987 
18 1.391 67.5 4.112 
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A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

20 1.517 70 4.236 
22.5 1.670 75 4.483 
25 1.821 80 4.726 

27.5 1.969 85 4.967 
30 2.115 90 5.206 

32.5 2.258 95 5.442 
35 2.400 100 5.676 

 املخوَّلرةاهليئرة  يو التنفريس ملوافقرة السرلطة املختصرةمعدل العزل املستخدمة ألغرا  هقليل  منظومةمضع  6-7-2-12-2-4
 العزل املعتمدة هلذا الغر : منظوماتمجيع احلاالت، هستوا الشروط التالية يف  ويف م  قبلاا.

 س؛649ºيم هظل فعالة يف مجيع تربات احلرارة ح   )ي(
 يعلى. يو س700ºهغلف مباتة تربة ا صاارها و  )ب(

 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-13
 يلي: ما هوضع عالمات واضحة وتائمة على ال وسيلة لتخفيف الضغط هتضم  6-7-2-13-1

الرررري يبرررردي عنرررردها عمررررل وسرررريلة  (سº)تربررررة احلرررررارة  يو (ايلوباسرررركال يو بررررار)قيمررررة الضررررغط  )ي(
 التصريف؛

 عند ضغط التصريف للوسائل احململة بناب ؛ واحلد األقصى املسموح ب  للتفاوت )ب(
 ة املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛تربة احلرارة املربعيو  )ج(
 يف تربة احلرارة للمكو ات القابلة لال صاار؛ واحلد األقصى املسموح ب  للتفاوت )ت(
العناصررر  يو األقررراص القصررمة يو مفيررف الضررغط احململررة بنرراب املقرردر لوسرريلة  ومعرردل التصررريف )ه(

 (؛/ث3م)واء يف الثا ية باألمتار املكعبة القياسية م  اهلالقابلة لال صاار، 
 األقررراص القصررمة يو مفيررف الضررغط احململررة بنرراب لوسرريلة للتصررريف  ومسرراحة املقطررع العرضرري )و(

 (؛ 2مالعناصر القابلة لال صاار، باملليمرتات املربعة )م يو
 وهبخت املعلومات التالية ييضا  الما يمك  عمليا :

 الصلة.  الكتالوج ذ رقماسم الصا ع و  )ز(
املنظمرة وفقرا  ملعيرار احململرة بنراب  برخت علرى وسرائل مفيرف الضرغط ي  ذاملقردر الرمعدل التصرريف دت حي 6-7-2-13-2

  .ISO 4126-7:2004 رقمواملعيار  ISO 4126-1:2004 رقم القياسيتوحيد لل ةالدولي
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 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-14
عررائق إىل  بررال مبرررور التصررريف املطلرروب للسررماحوسررائل مفيررف الضررغط اافيررا   هوصرريالتيكرروم حجررم  6-7-2-14-1

يكروم الصراريج مرزوتا  بوسررائل  حرخت إال يرار  ي  صرمام حرابس بررخت وعراء الصراريج ووسرائل مفيرف الضررغط وال وسريلة األمرام.
يف العاملررة بالفعررل حمكمررة يف ألسررباب يخرررى وهكرروم الصررمامات احلابسررة الرري مرردم وسررائل التصررر  يو مزتوبررة ألغرررا  الصرريا ة

بنظررام إحكررام جيعررل وسرريلة واحرردة علررى األقررل مرر  الوسررائل  برربع يم هكرروم الصررمامات احلابسررة متصررلة بعضرراا  يو وضررع مفترروح
إىل وسررريلة لتخفيرررف  يو وسررريلة هنفررريس يكررروم هنرررا  ي  حرررابز يف ييرررة فتحرررة هرررؤت  إىل وال .املسرررتمراملزتوبرررة يف وضرررع التشرررغيل 

األ ابير  اخلاربرة مر  خمرارج  يو وسرائل التنفريسهصررف و يوقف التدفق م  وعراء الصراريج إىل هلرك الوسريلة.  يو الضغط قد يقلل
السرروائل املنصرررفة يف اجلررو توم يم هسررب  سروى يقررل ضررغط مرهررد وكرر   يو وسرائل مفيررف الضررغط، يف حالررة اسررتخداماا، البخرار

 .التخفيفعلى وسائل 
 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-15
ميكرر  عمليررا  مرر   مررا يكرروم مرردخل ييررة وسرريلة لتخفيررف الضررغط يف قمررة وعرراء الصرراريج يف وضررع يقرررب 6-7-2-15-1

مررر  يف حيررز البخررار  ،حترر  ظررروف املررلء األقصررى ،املراررز الطررويل والعرضرري للوعرراء. وهقررع مررداخل مجيررع وسررائل مفيررف الضررغط
ملرروات اللاوبررة يكرروم البخررار املنطلررق حالررة ا ويف دوم عوائررق.وهكرروم الوسررائل مرهبررة ئيررغ هكفررل هصررريف البخررار املنطلررق برر ،الوعرراء

 شريطة ،جتعل  يتالمس مع الوعاء. ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار ال موباا  بعيدا  ع  وعاء الصاريج بطريقة
 املطلوب لوسيلة التصريف.املعدل خيف  ذلك م   يال
الوسررائل هررذا وحلمايررة  ،وسررائل مفيررف الضررغط املخرروَّلخت إىل األشررخاص غرر  ملنررع وصررولهتخررذ هرهيبررات  6-7-2-15-2

 م  العط  يف حالة ا قالب الصاريج النقال.
 القياس وسائل 6-7-2-16
القيررراس املصرررنوعة مررر  مررروات هشرررة يخررررى، إذا   وسرررائل يو حتديرررد املنسررروب الزبابيرررة وسرررائلال هسرررتخدم  6-7-2-16-1

 الصاريج.اا   هتالمس مباشرة مع حمتويات 
 الرفع والتثبيت ومرابط ،الحماية أطردعائم الصهاريج النقالة، و  6-7-2-17
ار يف هذا بهصمم الصااريج النقالة وهب  ليكل تاعم يوفر هلا قاعدة مأمو ة يثناء النقل. وهؤخذ يف االعت 6-7-2-17-1

 مزالرررق. ويسرررمح برتايررر  13-2-2-7-6 وعامرررل األمرررام املبرررخت يف 12-2-2-7-6اجلا ررر  مررر  التصرررميم القررروى املبينرررة يف 
 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو يطر يو
رر)يسررب  جممرروع اإلبارراتات الرري هسرربباا تعرائم الصرراريج  يال يتعرخت 6-7-2-17-2  (تإاحلمايررة،  إطرراراالت، مثررل احلمة

الصراريج. وهرار  وسرائل رفرع وهثبير  تائمرة علرى بااتا  مفرطا  يف ي  برزء مر  يبرزاء وعراء إووسائل رفع الصاريج النقال وهثبيت  
يفضرل هرايبارا علرى تعرائم الصراريج، ولكر  ميكر  هثبيتارا يف يلرواح التقويرة املوبروتة علرى الصراريج عنرد و  .مجيع الصرااريج النقالرة

  قط التدعيم.
 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم واألطر. 6-7-2-17-3
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A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

A 
 (2م) المساحة المعرضة

Q 
 (من الهواء في الثانية 3م)

20 1.517 70 4.236 
22.5 1.670 75 4.483 
25 1.821 80 4.726 

27.5 1.969 85 4.967 
30 2.115 90 5.206 

32.5 2.258 95 5.442 
35 2.400 100 5.676 

 املخوَّلرةاهليئرة  يو التنفريس ملوافقرة السرلطة املختصرةمعدل العزل املستخدمة ألغرا  هقليل  منظومةمضع  6-7-2-12-2-4
 العزل املعتمدة هلذا الغر : منظوماتمجيع احلاالت، هستوا الشروط التالية يف  ويف م  قبلاا.

 س؛649ºيم هظل فعالة يف مجيع تربات احلرارة ح   )ي(
 يعلى. يو س700ºهغلف مباتة تربة ا صاارها و  )ب(

 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-13
 يلي: ما هوضع عالمات واضحة وتائمة على ال وسيلة لتخفيف الضغط هتضم  6-7-2-13-1

الرررري يبرررردي عنرررردها عمررررل وسرررريلة  (سº)تربررررة احلرررررارة  يو (ايلوباسرررركال يو بررررار)قيمررررة الضررررغط  )ي(
 التصريف؛

 عند ضغط التصريف للوسائل احململة بناب ؛ واحلد األقصى املسموح ب  للتفاوت )ب(
 ة املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛تربة احلرارة املربعيو  )ج(
 يف تربة احلرارة للمكو ات القابلة لال صاار؛ واحلد األقصى املسموح ب  للتفاوت )ت(
العناصررر  يو األقررراص القصررمة يو مفيررف الضررغط احململررة بنرراب املقرردر لوسرريلة  ومعرردل التصررريف )ه(

 (؛/ث3م)واء يف الثا ية باألمتار املكعبة القياسية م  اهلالقابلة لال صاار، 
 األقررراص القصررمة يو مفيررف الضررغط احململررة بنرراب لوسرريلة للتصررريف  ومسرراحة املقطررع العرضرري )و(

 (؛ 2مالعناصر القابلة لال صاار، باملليمرتات املربعة )م يو
 وهبخت املعلومات التالية ييضا  الما يمك  عمليا :

 الصلة.  الكتالوج ذ رقماسم الصا ع و  )ز(
املنظمرة وفقرا  ملعيرار احململرة بنراب  برخت علرى وسرائل مفيرف الضرغط ي  ذاملقردر الرمعدل التصرريف دت حي 6-7-2-13-2

  .ISO 4126-7:2004 رقمواملعيار  ISO 4126-1:2004 رقم القياسيتوحيد لل ةالدولي

379 

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-14
عررائق إىل  بررال مبرررور التصررريف املطلرروب للسررماحوسررائل مفيررف الضررغط اافيررا   هوصرريالتيكرروم حجررم  6-7-2-14-1

يكروم الصراريج مرزوتا  بوسررائل  حرخت إال يرار  ي  صرمام حرابس بررخت وعراء الصراريج ووسرائل مفيرف الضررغط وال وسريلة األمرام.
يف العاملررة بالفعررل حمكمررة يف ألسررباب يخرررى وهكرروم الصررمامات احلابسررة الرري مرردم وسررائل التصررر  يو مزتوبررة ألغرررا  الصرريا ة

بنظررام إحكررام جيعررل وسرريلة واحرردة علررى األقررل مرر  الوسررائل  برربع يم هكرروم الصررمامات احلابسررة متصررلة بعضرراا  يو وضررع مفترروح
إىل وسررريلة لتخفيرررف  يو وسررريلة هنفررريس يكررروم هنرررا  ي  حرررابز يف ييرررة فتحرررة هرررؤت  إىل وال .املسرررتمراملزتوبرررة يف وضرررع التشرررغيل 

األ ابير  اخلاربرة مر  خمرارج  يو وسرائل التنفريسهصررف و يوقف التدفق م  وعراء الصراريج إىل هلرك الوسريلة.  يو الضغط قد يقلل
السرروائل املنصرررفة يف اجلررو توم يم هسررب  سروى يقررل ضررغط مرهررد وكرر   يو وسرائل مفيررف الضررغط، يف حالررة اسررتخداماا، البخرار

 .التخفيفعلى وسائل 
 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-15
ميكرر  عمليررا  مرر   مررا يكرروم مرردخل ييررة وسرريلة لتخفيررف الضررغط يف قمررة وعرراء الصرراريج يف وضررع يقرررب 6-7-2-15-1

مررر  يف حيررز البخررار  ،حترر  ظررروف املررلء األقصررى ،املراررز الطررويل والعرضرري للوعرراء. وهقررع مررداخل مجيررع وسررائل مفيررف الضررغط
ملرروات اللاوبررة يكرروم البخررار املنطلررق حالررة ا ويف دوم عوائررق.وهكرروم الوسررائل مرهبررة ئيررغ هكفررل هصررريف البخررار املنطلررق برر ،الوعرراء

 شريطة ،جتعل  يتالمس مع الوعاء. ويسمح باستخدام وسائل واقية حترف مسار البخار ال موباا  بعيدا  ع  وعاء الصاريج بطريقة
 املطلوب لوسيلة التصريف.املعدل خيف  ذلك م   يال
الوسررائل هررذا وحلمايررة  ،وسررائل مفيررف الضررغط املخرروَّلخت إىل األشررخاص غرر  ملنررع وصررولهتخررذ هرهيبررات  6-7-2-15-2

 م  العط  يف حالة ا قالب الصاريج النقال.
 القياس وسائل 6-7-2-16
القيررراس املصرررنوعة مررر  مررروات هشرررة يخررررى، إذا   وسرررائل يو حتديرررد املنسررروب الزبابيرررة وسرررائلال هسرررتخدم  6-7-2-16-1

 الصاريج.اا   هتالمس مباشرة مع حمتويات 
 الرفع والتثبيت ومرابط ،الحماية أطردعائم الصهاريج النقالة، و  6-7-2-17
ار يف هذا بهصمم الصااريج النقالة وهب  ليكل تاعم يوفر هلا قاعدة مأمو ة يثناء النقل. وهؤخذ يف االعت 6-7-2-17-1

 مزالرررق. ويسرررمح برتايررر  13-2-2-7-6 وعامرررل األمرررام املبرررخت يف 12-2-2-7-6اجلا ررر  مررر  التصرررميم القررروى املبينرررة يف 
 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو يطر يو
رر)يسررب  جممرروع اإلبارراتات الرري هسرربباا تعرائم الصرراريج  يال يتعرخت 6-7-2-17-2  (تإاحلمايررة،  إطرراراالت، مثررل احلمة

الصراريج. وهرار  وسرائل رفرع وهثبير  تائمرة علرى بااتا  مفرطا  يف ي  برزء مر  يبرزاء وعراء إووسائل رفع الصاريج النقال وهثبيت  
يفضرل هرايبارا علرى تعرائم الصراريج، ولكر  ميكر  هثبيتارا يف يلرواح التقويرة املوبروتة علرى الصراريج عنرد و  .مجيع الصرااريج النقالرة

  قط التدعيم.
 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم واألطر. 6-7-2-17-3
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بررزءا   الشررواية. وهكرروم وسررائل إغررالق مناشرر  الروافررع الشرروايةيكرروم باإلمكررام إغررالق مناشرر  الروافررع  6-7-2-17-4
قابلرة لإلغرالق يف الصرااريج النقالررة  الشروايةيلررزم وبروت مناشر  للروافرع  وال مربوطرة بر  بصرفة تائمرة. يو تائمرا  مر  هيكرل احلمايرة

 شريطة: يمتار 3.65يتجاوز طوهلا  ال الي
 بنصرررلم وعررراء الصررراريج مرررع مجيرررع الرتايبرررات حمميرررا  بصرررورة بيررردة مررر  خطرررر االصرررطدام يم يكررو  )ي(

 ؛الشوايةالرافعة 
 النقال. ع   صف الطول األقصى للصاريج الشوايةيال هقل املسافة بخت مرااز مناش  الروافع و  )ب(

يوعيرررة  ىمررحت، 2-1-2-4يف  هررو مبرررختهكرروم الصرررااريج النقالررة حمميرررة يثنرراء النقررل حسررربما  ال عنرردما 6-7-2-17-5
الرتايبررات  ىمررحتاال قررالب. و  يو الطررويل يو الصررااريج ومعرردات التشررغيل مرر  العطرر  الررذ  قررد يلحررق لررا  تيجررة للصرردم اجلررا يب

ا قررالب الصرراريج النقررال فرروق هرايباهرر . وهتضررم  يمثلررة  يو اخلاربيررة ئيررغ يسررتبعد ا طررالق حمتويررات وعرراء الصرراريج لرردى الصرردم
 احلماية:

احلمايرررة مررر  هرررأث  الصررردم اجلرررا يب، الررري قرررد هتكررروم مررر  اسرررتخدام قضررربام طوليرررة حلمايرررة وعررراء  )ي(
 الصاريج م  اجلا بخت عند مستوى خط الوسط؛

قضربام هردعيم هثبر   يو هتكروم مر  حلقرات ميكر  يممحاية الصاريج النقرال مر  اال قرالب، الري  )ب(
 عد هيكل احلماية؛

 ؛إطار يو هتكوم م  مصد ميك  يمي احلماية م  الصدم اخللفي، ال )ج(
اال قرالب باسررتخدام هيكرل للحمايررة هنطبررق  يو محايرة وعرراء الصراريج مرر  العطر  بسررب  الصرردم )ت(

  .ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة معيارعلي  مواصفات 
 اعتماد التصميم 6-7-2-18
اهليئة املخوَّلة م  قبلاا شااتة اعتمات للتصميم لكرل هصرميم بديرد لصراريج  يو هصدر السلطة املختصة 6-7-2-18-1

الصررراريج النقرررال، وي ررر  مناسررر  للغرررر  املخصرررص لررر  ويسرررتويف   هرررذا الشرررااتة برررأم السرررلطة املختصرررة قرررد فحصررر وهفيرررد قرررال. 
، إذا اا رر  2-3طرررة يف الفصررل قائمررة البضررائع اخل ويف 2-4 ليف الفصرراملوات املبينررة برراألحكررام اخلاصررة و اشررتاطات هررذا الفصررل، 

 تاج جمموعة م  الصااريج النقالة بدوم هغي  يف التصميم، هكوم الشرااتة صراحلة للمجموعرة الارا. إ. وعند هذا االحكام هنطبق
بنراء وعراء  جمموعة املروات املسرموح بنقلارا فير ، ومروات يو ويتعخت يم هش  الشااتة إىل هقرير اختبار النموذج األويل للصاريج، واملوات

عالمررة الدولررة الرري مررنح  يو االعتمررات مرر  العالمررة املميررزة رقررماالعتمررات. ويتكرروم  رقررمو  (حسرربما ينطبررق)الصرراريج ومرروات البطا ررة 
 هقضي ب  اهفاقيرة فيينرا بشرأم حرارة املررور علرى الطررق ملا ، ي  العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقا  يف يراضياا االعتمات

. وجيروز اسرتخدام اعتمرات التصرميم 2-1-7-6. وهرذار يف الشرااتة ي  هرهيبرات بديلرة وفقرا  للفقررة التسرجيل رقرم، و 1968 لعام
باسرتخدام  فرس هقنيرات الصرنع ومرزوتة بررنفس  العتمرات صرااريج  قالرة يصرغر مصرنوعة مر  مروات مر   فرس النروع وبالسرمك  فسر 

 .وهوابع مكافئةالدعائم وبوسائل إغالق 
يتضم  هقرير اختبرار النمروذج األويل الرذ  يقردم للحصرول علرى اعتمرات التصرميم املعلومرات التاليرة علرى  6-7-2-18-2

 األقل:
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 ، رقررررمالقياسرررريتوحيررررد لل ةالدوليرررراملنظمررررة احلمايررررة املنطبررررق، املبررررخت يف معيررررار  إطررررار تررررائج اختبررررار  )ي(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛3-19-2-7-6  تائج الفحص األويل واالختبار الوارتي  يفو  )ب(
 .حخت ينطبق 1-19-2-7-6 تائج اختبار الصدم الوارت يف و  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-2-19
ال هسررررتخدم الصررررااريج النقالررررة الرررري ينطبررررق علياررررا هعريررررف احلاويررررة يف االهفاقيررررة الدوليررررة بشررررأم سررررالمة  6-7-2-19-1

  منررروذج يويل لكرررل هصرررميم الختبرررار الصررردم الطرررويل هؤهرررل بنجررراح بتعرررري مرررا مل ، بصررريغتاا املعدلرررة،1972(، CSCاحلاويرررات )
  .41 القسمالدينامي املبخت يف تليل االختبارات واملعاي ، اجلزء الرابع، 

الفحرررص )معررردات ارررل صررراريج  قرررال قبرررل هشرررغيل  للمررررة األوىل ويبرررزاء يفحرررص وخيترررد وعررراء الصررراريج  6-7-2-19-2
مررع فحررص  (سررنوات 5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل )ز  ررس سررنوات هتجرراو  ال وبعررد ذلررك علررى فرررتات (واالختبررار األوليررام

 5 يف منتصرف الفررتة برخت الفحرص واالختبرار الردوريخت اررل (سرنة 2.5الفحرص واالختبرار الردوريام ارل )واختبرار توريرخت وسرطيخت 
واختبررار اسررتثنائيام  شرار مرر  التراري  احملرردت لر . وينفررذ فحرصي 3سرنة خررالل  2.5 اررلسرنوات. وميكرر  هنفيرذ الفحررص واالختبرار  

  .7-19-2-7-6بصرف النظر ع  هاري  آخر فحص واختبار توريخت إذا اقتضى األمر ذلك مبوب  
يتضررررم  الفحررررص واالختبررررار األوليررررام للصرررراريج النقررررال مرابعررررة خلصررررائص التصررررميم، وفحصررررا  تاخليررررا   6-7-2-19-3

للمرروات املقرررر  قلاررا فيرر ، واختبررارا  للضررغط. وقبررل هشررغيل الصرراريج وخاربيررا  للصرراريج النقررال وهرايباهرر  مررع إيررالء االعتبررار الوابرر  
التشرغيل. وبعرد إبرراء اختبرار الضرغط  معداتلتسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع ا ملنعييضا  اختبار  ىالنقال للمرة األوىل، جير 

 لتسرب. ا منععلى حدة، متد معا  بعد التجميع للتحقق م   على وعاء الصاريج وهرايباه  اال
سنوات فحصا  تاخليا  وخاربيا ، واقاعدة عامة  5ال   اللذام جيريام يتضم  الفحص واالختبار الدوريام 6-7-2-19-4

هسريل يثنراء النقرل  ال األاةالرة والري يو لنقل موات صلبة غ  املوات السامة إال هستخدم ال وللصااريج الياختبارا  للضغط اهليدرويل. 
مررة ضرغط التشرغيل األقصرى املسرموح بر  بشررط  1.5  اختبار الضغط اهليدرويل باختبار ضرغط مناسر  يبلرغ ميك  االستعاضة ع

بالقرردر الررالزم إلبررراء هقيرريم موثرروق حلالررة الصرراريج  إال إىل ذلررك ومررا ينررزع التغليررف والعررزل احلرررار  وال موافقررة السررلطة املختصررة.
منرررع بعرررد التجميرررع للتحقرررق مررر   معرررا  علرررى حررردة، مترررد ارررال ج وهرايباهررر   النقرررال. وبعرررد إبرررراء اختبرررار الضرررغط علرررى وعررراء الصررراري

 لتسرب. ا
علررى األقررل فحصررا  تاخليررا  وخاربيررا   امسررنة يتضررمن 2.5اررل اللررذام جيريررام  الفحررص واالختبررار الرردوريام  6-7-2-19-5

واختبرارا  للتحقرق مر  التشرغيل  ملنع التسرربللصاريج النقال وهرايباه  مع إيالء االعتبار الواب  للموات املتوخى  قلاا في ، واختبارا  
هقيرريم موثروق حلالررة  اءإلبرر بالقردر املطلرروب  إال إىل ذلررك ومرا العرزل احلرررار  يو ينرزع الغررالف وال السرليم جلميررع معردات التشررغيل.

 سرنة 2.5لنقرل مراتة واحردة، ميكر  االسرتغناء عر  الفحرص الرداخلي الردور  ارل املخصصرة الصاريج النقال. وللصرااريج النقالرة 
 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو السلطة املختصةحتدتها طرائق فحص  يو االستعاضة عن  بطرائق اختبار يخرى يو
 5يعرر  للنقرل بعرد هراري  ا تاراء صرالحية آخرر فحرص واختبرار توريرخت ارل  يو ج النقرالالصراري أال يعب 6-7-2-19-6

. غ  ي   ميكر   قرل صراريج  قرال معبرأ قبرل هراري  ا تاراء صرالحية آخرر 2-19-2-7-6سنوات على النحو املنصوص علي  يف 

- 380 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



380 

بررزءا   الشررواية. وهكرروم وسررائل إغررالق مناشرر  الروافررع الشرروايةيكرروم باإلمكررام إغررالق مناشرر  الروافررع  6-7-2-17-4
قابلرة لإلغرالق يف الصرااريج النقالررة  الشروايةيلررزم وبروت مناشر  للروافرع  وال مربوطرة بر  بصرفة تائمرة. يو تائمرا  مر  هيكرل احلمايرة

 شريطة: يمتار 3.65يتجاوز طوهلا  ال الي
 بنصرررلم وعررراء الصررراريج مرررع مجيرررع الرتايبرررات حمميرررا  بصرررورة بيررردة مررر  خطرررر االصرررطدام يم يكررو  )ي(

 ؛الشوايةالرافعة 
 النقال. ع   صف الطول األقصى للصاريج الشوايةيال هقل املسافة بخت مرااز مناش  الروافع و  )ب(

يوعيرررة  ىمررحت، 2-1-2-4يف  هررو مبرررختهكرروم الصرررااريج النقالررة حمميرررة يثنرراء النقررل حسررربما  ال عنرردما 6-7-2-17-5
الرتايبررات  ىمررحتاال قررالب. و  يو الطررويل يو الصررااريج ومعرردات التشررغيل مرر  العطرر  الررذ  قررد يلحررق لررا  تيجررة للصرردم اجلررا يب

ا قررالب الصرراريج النقررال فرروق هرايباهرر . وهتضررم  يمثلررة  يو اخلاربيررة ئيررغ يسررتبعد ا طررالق حمتويررات وعرراء الصرراريج لرردى الصرردم
 احلماية:

احلمايرررة مررر  هرررأث  الصررردم اجلرررا يب، الررري قرررد هتكررروم مررر  اسرررتخدام قضررربام طوليرررة حلمايرررة وعررراء  )ي(
 الصاريج م  اجلا بخت عند مستوى خط الوسط؛

قضربام هردعيم هثبر   يو هتكروم مر  حلقرات ميكر  يممحاية الصاريج النقرال مر  اال قرالب، الري  )ب(
 عد هيكل احلماية؛

 ؛إطار يو هتكوم م  مصد ميك  يمي احلماية م  الصدم اخللفي، ال )ج(
اال قرالب باسررتخدام هيكرل للحمايررة هنطبررق  يو محايرة وعرراء الصراريج مرر  العطر  بسررب  الصرردم )ت(

  .ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة معيارعلي  مواصفات 
 اعتماد التصميم 6-7-2-18
اهليئة املخوَّلة م  قبلاا شااتة اعتمات للتصميم لكرل هصرميم بديرد لصراريج  يو هصدر السلطة املختصة 6-7-2-18-1

الصررراريج النقرررال، وي ررر  مناسررر  للغرررر  املخصرررص لررر  ويسرررتويف   هرررذا الشرررااتة برررأم السرررلطة املختصرررة قرررد فحصررر وهفيرررد قرررال. 
، إذا اا رر  2-3طرررة يف الفصررل قائمررة البضررائع اخل ويف 2-4 ليف الفصرراملوات املبينررة برراألحكررام اخلاصررة و اشررتاطات هررذا الفصررل، 

 تاج جمموعة م  الصااريج النقالة بدوم هغي  يف التصميم، هكوم الشرااتة صراحلة للمجموعرة الارا. إ. وعند هذا االحكام هنطبق
بنراء وعراء  جمموعة املروات املسرموح بنقلارا فير ، ومروات يو ويتعخت يم هش  الشااتة إىل هقرير اختبار النموذج األويل للصاريج، واملوات

عالمررة الدولررة الرري مررنح  يو االعتمررات مرر  العالمررة املميررزة رقررماالعتمررات. ويتكرروم  رقررمو  (حسرربما ينطبررق)الصرراريج ومرروات البطا ررة 
 هقضي ب  اهفاقيرة فيينرا بشرأم حرارة املررور علرى الطررق ملا ، ي  العالمة املميزة لالستخدام يف املرور الدويل وفقا  يف يراضياا االعتمات

. وجيروز اسرتخدام اعتمرات التصرميم 2-1-7-6. وهرذار يف الشرااتة ي  هرهيبرات بديلرة وفقرا  للفقررة التسرجيل رقرم، و 1968 لعام
باسرتخدام  فرس هقنيرات الصرنع ومرزوتة بررنفس  العتمرات صرااريج  قالرة يصرغر مصرنوعة مر  مروات مر   فرس النروع وبالسرمك  فسر 

 .وهوابع مكافئةالدعائم وبوسائل إغالق 
يتضم  هقرير اختبرار النمروذج األويل الرذ  يقردم للحصرول علرى اعتمرات التصرميم املعلومرات التاليرة علرى  6-7-2-18-2

 األقل:
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 ، رقررررمالقياسرررريتوحيررررد لل ةالدوليرررراملنظمررررة احلمايررررة املنطبررررق، املبررررخت يف معيررررار  إطررررار تررررائج اختبررررار  )ي(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛3-19-2-7-6  تائج الفحص األويل واالختبار الوارتي  يفو  )ب(
 .حخت ينطبق 1-19-2-7-6 تائج اختبار الصدم الوارت يف و  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-2-19
ال هسررررتخدم الصررررااريج النقالررررة الرررري ينطبررررق علياررررا هعريررررف احلاويررررة يف االهفاقيررررة الدوليررررة بشررررأم سررررالمة  6-7-2-19-1

  منررروذج يويل لكرررل هصرررميم الختبرررار الصررردم الطرررويل هؤهرررل بنجررراح بتعرررري مرررا مل ، بصررريغتاا املعدلرررة،1972(، CSCاحلاويرررات )
  .41 القسمالدينامي املبخت يف تليل االختبارات واملعاي ، اجلزء الرابع، 

الفحرررص )معررردات ارررل صررراريج  قرررال قبرررل هشرررغيل  للمررررة األوىل ويبرررزاء يفحرررص وخيترررد وعررراء الصررراريج  6-7-2-19-2
مررع فحررص  (سررنوات 5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل )ز  ررس سررنوات هتجرراو  ال وبعررد ذلررك علررى فرررتات (واالختبررار األوليررام

 5 يف منتصرف الفررتة برخت الفحرص واالختبرار الردوريخت اررل (سرنة 2.5الفحرص واالختبرار الردوريام ارل )واختبرار توريرخت وسرطيخت 
واختبررار اسررتثنائيام  شرار مرر  التراري  احملرردت لر . وينفررذ فحرصي 3سرنة خررالل  2.5 اررلسرنوات. وميكرر  هنفيرذ الفحررص واالختبرار  

  .7-19-2-7-6بصرف النظر ع  هاري  آخر فحص واختبار توريخت إذا اقتضى األمر ذلك مبوب  
يتضررررم  الفحررررص واالختبررررار األوليررررام للصرررراريج النقررررال مرابعررررة خلصررررائص التصررررميم، وفحصررررا  تاخليررررا   6-7-2-19-3

للمرروات املقرررر  قلاررا فيرر ، واختبررارا  للضررغط. وقبررل هشررغيل الصرراريج وخاربيررا  للصرراريج النقررال وهرايباهرر  مررع إيررالء االعتبررار الوابرر  
التشرغيل. وبعرد إبرراء اختبرار الضرغط  معداتلتسرب واختبار للتشغيل السليم جلميع ا ملنعييضا  اختبار  ىالنقال للمرة األوىل، جير 

 لتسرب. ا منععلى حدة، متد معا  بعد التجميع للتحقق م   على وعاء الصاريج وهرايباه  اال
سنوات فحصا  تاخليا  وخاربيا ، واقاعدة عامة  5ال   اللذام جيريام يتضم  الفحص واالختبار الدوريام 6-7-2-19-4

هسريل يثنراء النقرل  ال األاةالرة والري يو لنقل موات صلبة غ  املوات السامة إال هستخدم ال وللصااريج الياختبارا  للضغط اهليدرويل. 
مررة ضرغط التشرغيل األقصرى املسرموح بر  بشررط  1.5  اختبار الضغط اهليدرويل باختبار ضرغط مناسر  يبلرغ ميك  االستعاضة ع

بالقرردر الررالزم إلبررراء هقيرريم موثرروق حلالررة الصرراريج  إال إىل ذلررك ومررا ينررزع التغليررف والعررزل احلرررار  وال موافقررة السررلطة املختصررة.
منرررع بعرررد التجميرررع للتحقرررق مررر   معرررا  علرررى حررردة، مترررد ارررال ج وهرايباهررر   النقرررال. وبعرررد إبرررراء اختبرررار الضرررغط علرررى وعررراء الصررراري

 لتسرب. ا
علررى األقررل فحصررا  تاخليررا  وخاربيررا   امسررنة يتضررمن 2.5اررل اللررذام جيريررام  الفحررص واالختبررار الرردوريام  6-7-2-19-5

واختبرارا  للتحقرق مر  التشرغيل  ملنع التسرربللصاريج النقال وهرايباه  مع إيالء االعتبار الواب  للموات املتوخى  قلاا في ، واختبارا  
هقيرريم موثروق حلالررة  اءإلبرر بالقردر املطلرروب  إال إىل ذلررك ومرا العرزل احلرررار  يو ينرزع الغررالف وال السرليم جلميررع معردات التشررغيل.

 سرنة 2.5لنقرل مراتة واحردة، ميكر  االسرتغناء عر  الفحرص الرداخلي الردور  ارل املخصصرة الصاريج النقال. وللصرااريج النقالرة 
 م  قبلاا. املخوَّلةاهليئة  يو السلطة املختصةحتدتها طرائق فحص  يو االستعاضة عن  بطرائق اختبار يخرى يو
 5يعرر  للنقرل بعرد هراري  ا تاراء صرالحية آخرر فحرص واختبرار توريرخت ارل  يو ج النقرالالصراري أال يعب 6-7-2-19-6

. غ  ي   ميكر   قرل صراريج  قرال معبرأ قبرل هراري  ا تاراء صرالحية آخرر 2-19-2-7-6سنوات على النحو املنصوص علي  يف 
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اختبار. وباإلضافة إىل ذلك، ميك   قل هتجاوز ثالثة شاور بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص و  ال فحص واختبار خالل فرتة
 الصاريج النقال بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار توريخت يف احلاالت التالية:

 االختبار التايل قبل إعاتة التعبئة؛ يو بعد هفريغ  ولك  قبل هنظيف ، ألغرا  إبراء الفحص )ي(
ااء صالحية آخر فحص واختبرار توريرخت، مر  بعد هاري  ا تيشار هتجاوز ستة  ال فرتةيف غضوم  )ب(

مرررا  ،إعررراتة اسرررتخداماا بطريقرررة سرررليمة يو يبرررل السرررماح باعررراتة البضرررائع اخلطررررة للرررتخلص منارررا
 هوافق السلطة املختصة على غ  ذلك. ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. مل

 معطوبررةيكرروم الفحررص واالختبررار االسررتثنائيام ضررروريخت عنرردما هظاررر علررى الصرراريج النقررال مسرراحات  6-7-2-19-7
حاالت يخرى هدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصراريج النقرال. ويعتمرد مردى الفحرص واالختبرار  يو ،هسري  يو مت الة، يو

النقررال. ويتضرم  علررى األقررل عناصرر الفحررص واالختبررار الترردهور الرذ  يظاررر علررى الصراريج  يو العطرر  مقرداراالسرتثنائيخت علررى 
  .5-19-2-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5الدوريخت ال 

 يلي: ما هكفل الفحوص الداخلية واخلاربية 6-7-2-19-8
 التشررررروهات يو اال بعابرررررات يو  ،الرررررد  يو الت ارررررل يو فحرررررص وعررررراء الصررررراريج لكشرررررف النقرررررر )ي(

غرر  مررأموم النقررال جتعررل الصرراريج  قرردي  مظرراهر يخرررى مثررل التسررري   يو عيرروب اللحامررات يو
وجي  التحقق م  مسااة اجلردرام بواسرطة قياسرات مناسربة إذا برخت هرذا الفحرص ا فاضرا  ، للنقل

 ؛يف مسااة اجلدرام
لكشرررف املنررراطق املت الرررة  ايا،احلشرررو  ، والصرررمامات، و ظرررام التسرررخخت/التديد، ابيررر فحرررص األو  )ب(

التسرري ، الري ميكر  يم جتعرل الصراريج النقرال غر  مرأموم  ارافي مبا والعيوب وغ ها م  املظاهر،
 النقل؛ يو التفريغ يو للتعبئة

التحقق م  هشغيل وسائل إحكام يغطية فتحات الردخول ومر  عردم وبروت هسرري  عنرد يغطيرة و  )ج(
 احلشايا؛ يو فتحات الدخول

شرررفة  يو ذات شرررفةالسرررائبة علرررى ييرررة هوصررريلة  يو الصرررواميل املفقررروتة يو الداغررري شرررد يو هبرررديلو  )ت(
 مسدوتة؛

 ي  عطررر  يو التشررروا يو التأارررد مررر  يم مجيرررع وسرررائل وصرررمامات الطررروارئ خاليرررة مررر  الت ارررلو  )ه(
عرد عي  ميك  يم مينرع هشرغيلاا العرات . والتأارد مر  التشرغيل السرليم لوسرائل اإلغرالق مر  بُ  يو

 ذاهية اإلغالق؛ الامات احلابسة والصم
 فحص البطا ات، إم وبدت، وفقا  للمعاي  الي حدتها صا ع البطا ة؛و  )و(
التأاد م  وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصراريج النقرال وسراولة قراءهترا ويهنرا هتفرق مرع و  )ز(

 االشرتاطات املنطبقة؛
 . قبولةوهرهيبات رفع الصاريج النقال م احلماية والدعائم إطارالتأاد م  يم حالة و  )ح(
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  4-19-2-7-6و 3-19-2-7-6و 1-19-2-7-6هنفرررررررذ الفحررررررروص واالختبرررررررارات املبينرررررررة يف  6-7-2-19-9
مر  قبلارا. وعنردما  املخوَّلرةاهليئرة  يو يشاد علياا خب  معتمد لدى السلطة املختصرة يو 7-19-2-7-6و 5-19-2-7-6و

يكرروم اختبررار الضررغط بررزءا  مرر  الفحررص واالختبررار، يتعررخت يم يكرروم ضررغط االختبررار هررو املبررخت علررى لوحررة البيا ررات املثبتررة علررى 
 املعدات. يو  ابي األ يو الصاريج النقال. ويفحص الصاريج النقال وهو حت  الضغط لكشف ي  هسرب يف وعاء الصاريج

حلرام يف وعراء الصراريج، خيضرع  يو حررق يو كوم قد حدث  فيارا عمليرات قطرعهاالت الي يف مجيع احل 6-7-2-19-10
 واملسرتخدمة ،الضرغط يوعيرةخبصروص املدو رة املعتمردة مر  قبلارا، مرع مراعراة  املخوَّلرةاهليئرة  يو هذا العمرل ملوافقرة السرلطة املختصرة

 غط باستخدام ضغط االختبار األصلي. ينفذ اختبار ض املذاور، لبناء وعاء الصاريج. وبعد ا تااء العمل
يعات الصاريج النقال إىل التشغيل حر  يرتم هصرحيح   ال ،مأمو ةغ   حالةعند ااتشاف تليل على ي   6-7-2-19-11

 االختبار.  اوإعاتة إبراء االختبار علي  وابتياز 
 وضع العالمات 6-7-2-20
  بصرورة تائمرة علرى الصراريج النقرال يف مقاومرة للت ارل هثبةرهوضع على ال صاريج  قال لوحة معد يرة  6-7-2-20-1

هثبير  اللوحرة بصرورة تائمرة علرى  ،ألسباب هتعلرق برتهيبرات الصراريج النقرال وإذا هعذةر،. امكام بارز يسال الوصول إلي  لفحصا
يرة الضرغط. وهبرخت علرى اللوحرة  يوعبشرأم املدو رة املعتمردة قتضرياا هوعاء الصاريج، هوضرع علرى الوعراء علرى األقرل املعلومرات الري 

 :بأية طريقة واثلة يخرى يو احد يتىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم
 املعلومات ع  املالك )ي(

 هسجيل املالك؛ رقم '1'
 املعلومات ع  الصنع )ب(

 ؛الصنعبلد  '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وعالمت  التجارية؛ '3'
  التسلسلي للصا ع؛ رقمال '4'

 املعلومات ع  االعتمات )ج(

 ؛  رمز العبوات حس   ظام األمم املتحدة '1'

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخرر غر  إثبرات يم العبروة  
متتثررل لالشرررتاطات ذات الصررلة حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو الصرراريج النقررال يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الوارتة يف الفصل 
 بلد االعتمات؛ '2'
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اختبار. وباإلضافة إىل ذلك، ميك   قل هتجاوز ثالثة شاور بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص و  ال فحص واختبار خالل فرتة
 الصاريج النقال بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار توريخت يف احلاالت التالية:

 االختبار التايل قبل إعاتة التعبئة؛ يو بعد هفريغ  ولك  قبل هنظيف ، ألغرا  إبراء الفحص )ي(
ااء صالحية آخر فحص واختبرار توريرخت، مر  بعد هاري  ا تيشار هتجاوز ستة  ال فرتةيف غضوم  )ب(

مرررا  ،إعررراتة اسرررتخداماا بطريقرررة سرررليمة يو يبرررل السرررماح باعررراتة البضرررائع اخلطررررة للرررتخلص منارررا
 هوافق السلطة املختصة على غ  ذلك. ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. مل

 معطوبررةيكرروم الفحررص واالختبررار االسررتثنائيام ضررروريخت عنرردما هظاررر علررى الصرراريج النقررال مسرراحات  6-7-2-19-7
حاالت يخرى هدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصراريج النقرال. ويعتمرد مردى الفحرص واالختبرار  يو ،هسري  يو مت الة، يو

النقررال. ويتضرم  علررى األقررل عناصرر الفحررص واالختبررار الترردهور الرذ  يظاررر علررى الصراريج  يو العطرر  مقرداراالسرتثنائيخت علررى 
  .5-19-2-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5الدوريخت ال 

 يلي: ما هكفل الفحوص الداخلية واخلاربية 6-7-2-19-8
 التشررررروهات يو اال بعابرررررات يو  ،الرررررد  يو الت ارررررل يو فحرررررص وعررررراء الصررررراريج لكشرررررف النقرررررر )ي(

غرر  مررأموم النقررال جتعررل الصرراريج  قرردي  مظرراهر يخرررى مثررل التسررري   يو عيرروب اللحامررات يو
وجي  التحقق م  مسااة اجلردرام بواسرطة قياسرات مناسربة إذا برخت هرذا الفحرص ا فاضرا  ، للنقل

 ؛يف مسااة اجلدرام
لكشرررف املنررراطق املت الرررة  ايا،احلشرررو  ، والصرررمامات، و ظرررام التسرررخخت/التديد، ابيررر فحرررص األو  )ب(

التسرري ، الري ميكر  يم جتعرل الصراريج النقرال غر  مرأموم  ارافي مبا والعيوب وغ ها م  املظاهر،
 النقل؛ يو التفريغ يو للتعبئة

التحقق م  هشغيل وسائل إحكام يغطية فتحات الردخول ومر  عردم وبروت هسرري  عنرد يغطيرة و  )ج(
 احلشايا؛ يو فتحات الدخول

شرررفة  يو ذات شرررفةالسرررائبة علرررى ييرررة هوصررريلة  يو الصرررواميل املفقررروتة يو الداغررري شرررد يو هبرررديلو  )ت(
 مسدوتة؛

 ي  عطررر  يو التشررروا يو التأارررد مررر  يم مجيرررع وسرررائل وصرررمامات الطررروارئ خاليرررة مررر  الت ارررلو  )ه(
عرد عي  ميك  يم مينرع هشرغيلاا العرات . والتأارد مر  التشرغيل السرليم لوسرائل اإلغرالق مر  بُ  يو

 ذاهية اإلغالق؛ الامات احلابسة والصم
 فحص البطا ات، إم وبدت، وفقا  للمعاي  الي حدتها صا ع البطا ة؛و  )و(
التأاد م  وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصراريج النقرال وسراولة قراءهترا ويهنرا هتفرق مرع و  )ز(

 االشرتاطات املنطبقة؛
 . قبولةوهرهيبات رفع الصاريج النقال م احلماية والدعائم إطارالتأاد م  يم حالة و  )ح(
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  4-19-2-7-6و 3-19-2-7-6و 1-19-2-7-6هنفرررررررذ الفحررررررروص واالختبرررررررارات املبينرررررررة يف  6-7-2-19-9
مر  قبلارا. وعنردما  املخوَّلرةاهليئرة  يو يشاد علياا خب  معتمد لدى السلطة املختصرة يو 7-19-2-7-6و 5-19-2-7-6و

يكرروم اختبررار الضررغط بررزءا  مرر  الفحررص واالختبررار، يتعررخت يم يكرروم ضررغط االختبررار هررو املبررخت علررى لوحررة البيا ررات املثبتررة علررى 
 املعدات. يو  ابي األ يو الصاريج النقال. ويفحص الصاريج النقال وهو حت  الضغط لكشف ي  هسرب يف وعاء الصاريج
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 املعلومات ع  الصنع )ب(

 ؛الصنعبلد  '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وعالمت  التجارية؛ '3'
  التسلسلي للصا ع؛ رقمال '4'

 املعلومات ع  االعتمات )ج(

 ؛  رمز العبوات حس   ظام األمم املتحدة '1'
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 بلد االعتمات؛ '2'
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384 

 اهليئة املخوَّلة اعتمات التصميم؛ '3'
 اعتمات التصميم؛ رقم '4'
 (؛2-1-7-6يف حال مت اعتمات التصميم وفقا لرتهيبات بديلة )ا ظر  "AA"احلرفام  '5'
 ؛اصمم وعاء الصاريج بناء عليا يالاملدوَّ ة املعتمدة بشأم يوعية الضغط  '6'

 الضغوط )ت(
 ؛(2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )األقصى املسموح ب   التشغيلضغط  '1'
 ؛ (2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات ) االختبارضغط  '2'
 هاري  االختبار البدئي للضغط )الشار والسنة(؛ '3'
 البدئي للضغط؛عالمة هعر ف هوية الشاهد على االختبار  '4'
 ؛(2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات ) (3)الضغط التصميمي اخلاربي '5'
 برررارالبوحررردات ) خبصررروص  ظرررام التسرررخخت/التديد األقصرررى املسرررموح بررر  التشرررغيلضرررغط  '6'

 )حسبما ينطبق(؛ (2)(كيلوباسكالال يو
 تربات احلرارة )ه(

 (؛سº) املدى التصميمي لدربات احلرارة '1'
 املوات )و(

 ماتة )موات( وعاء الصاريج ومربع )مرابع( املعيار املات ؛ '1'
 ؛2السمك املكاف  م  الفوالذ املربعي )باملم( '2'
 ماتة التبطخت )حخت ينطبق(؛ '3'

 السعة )ز(
 ؛2)باللرت( س20ºسعة الصاريج املائية عند  '1'
 بلوحررات متررور إىل يحيررازالصرراريج  يف حالررة هقسرريم "S"وبعررد ذاررر السررعة يوضررع الرمررز   

 لرت؛ 7 500هزيد سعة احليِّز مناا على  ال
)حرخت ينطبرق علرى الصرااريج  2)براللرت( س20ºيف الصاريج عند  حيِّزلكل  املائيةالسعة  '2'

 املتعدتة األحياز(؛
__________ 

 .الوحدة املستخدمةهبخت  (2) 
   .10-2-2-7-6ا ظر  (3) 

385 

 احليِّرررز بلوحرررات مترررور إىل ُحجررررات هقسررريم حالرررةيف  "S"وبعرررد ذارررر السرررعة يوضرررع الرمرررز   
 ؛لرت 7 500حدة مناا على هزيد سعة الوا ال

 الفحوص واالختبارات الدورية )ح(
 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، ال  2.5 وع يحدث اختبار تور  )ال  '1'
 هاري  يحدث اختبار تور  )الشار والسنة(؛ '2'
2(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات ضغط االختبار ) '3'

 ألحدث اختبار تور  )إذا ا طبق(؛ 
 شاده . يو هوية اهليئة املخوَّلة الي يبرت يحدث اختبارعالمة هعرف  '4'
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 لوحة وضع العالمات: مثال على 1-20-2-7-6الشكل 
  هسجيل املالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  التسلسلي للصا ع رقمال

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتمات
  التصميم اعتماتاهليئة املخولة 

 )إذا ا طبق( "AA"  اعتمات التصميم رقم
  رمز هصميم الوعاء )رمز املدو ة املعتمدة ألوعية الضغط(

 الضغوط
 ايلوباسكال يو بار ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 

 ايلوباسكال يو بار ضغط االختبار
  ختم الشاهد: )الشار، رقمام/السنة، يربعة( هاري  االختبار البدئي للضغط

 ايلوباسكال يو بار الضغط التصميمي اخلاربي
لنظام  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 

 التسخخت/التديد )حخت ينطبق(
   

  درجات الحرارة
 س°       إىل  س°     م    املدى التصميمي لدربات احلرارة

 المواد
ماتة )موات( الوعاء ومربع )مرابع( املعيار 

 املات 
 

 مم السمك املكاف  يف الفوالذ املربعي
  ماتة التبطخت )حخت ينطبق(

 السعة
 )إذا ا طبق( ’S‘ لرت س°20سعة الصاريج املائية عند 
س )حخت °20سعة احليِّز املائية عند 

 ينطبق، يف حالة الصااريج املتعدتة األحياز
 )إذا ا طبق( ’S‘ لرت

 الفحوص واالختبارات الدورية

 هاري  االختبار االختبار وع 
 ختم الشاهد

 هاري  االختبار  وع االختبار )ي(وضغط االختبار
 ختم الشاهد

 )ي(وضغط االختبار
 السنة، رقمام/ )الشار، 

  ايلوباسكال يو بار  يربعة(
 )الشار، رقمام/السنة،

 ايلوباسكال يو بار  يربعة(
        
        

  طبق.ا إذا ضغط االختبار )ي( 
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علرررى لوحرررة معد يرررة هثبررر   يو إمرررا علرررى الصررراريج النقرررال  فسررر  بصرررورة تائمرررة املعلومرررات التاليرررة هسرررجل 6-7-2-20-2
 باحكام على الصاريج النقال:

 لاسم املشغة 
 اغ الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا

 غا     الوزم الفار  
 6-2-5-2-4التوبي  اخلاص بالصااريج النقالة وفقا  ألحكام 

  .5اجلزء يتعلق بتعيخت هوية املوات املنقولة، ا ظر ييضا   فيما :مالحظة
 التعريفيرررةالبحرررار، هكتررر  علرررى اللوحرررة  ُعرررر  إذا ارررام الصررراريج النقرررال مصرررمما  ومعتمررردا  للمناولرررة يف 6-7-2-20-3

 "."OFFSHORE PORTABLE TANKاخلاربية عبارة "صاريج  قال ئر " 
 وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردةاشتراطات تصميم وبناء  6-7-3

هنطبرق هرذا االشررتاطات علرى الصرااريج النقالرة املعرردة لنقرل املروات الكيميائيرة حتر  الضرغط )يرقرام األمررم  مالحظة:
 (. 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500املتحدة 

 تعاريف 6-7-3-1
 :القسمألغرا  هذا  

يقررل الضررغط  وال الضررغط الررذ  يسررتخدم يف احلسررابات الرري هتطلباررا مدو ررة معرررتف لررا ألوعيررة الضررغط. يعرري التصررميميالضررغط 
 التصميمي ع  يعلى قيمة للضغوط التالية:

 التفريغ؛  يو الضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء التعبئة (ي)
 يلي: ما جمموعيو  (ب)

مرر  )ب( هررو حمرردت يف  امررا  غط الفعررال األقصررى الررذ  صررمم وعرراء الصرراريج عليرر الضرر '1'
 ؛(ا ظر يعالا)هعريف ضغط التشغيل األقصى املسموح ب  

 ، ولكررر 9-2-3-7-6املبينرررة يف  االسرررتاهيةضرررغط ريسررري يقررردر علرررى يسررراس القررروى و  '2'
 بار؛ 0.35 يقل ع  ال

الرري عنرردها يررتم هعيررخت الضررغط البخررار  للمحتويررات لغررر  حسرراب ضررغط  تربررة احلرررارة هعرري التصررميميةتربررة احلرررارة املربعيررة 
 املتروخى  قلر  تل غر  املردة التشغيل األقصى املسموح ب . وهكوم تربة احلرارة املربعية املصممة يقرل مر  الدربرة احلربرة للغراز املسرية 

وذلك لضرمام يم يكروم الغراز مسريال  يف مجيرع قلاا، املتوخى   الغازات الدافعة م  الغاز املسيةل للموات الكيميائية حت  الضغط يو
 األوقات. وهذا القيمة هي على النحو التايل بالنسبة لكل  وع م  ي واع الصااريج النقالة:

 س؛65ºيقل:  يو مرت 1.5وعاء الصاريج الذ  يبلغ قطرا  (ي)
 مرت: 1.5وعاء الصاريج الذ  يتجاوز قطرا  (ب)
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 التفريغ؛  يو الضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء التعبئة (ي)
 يلي: ما جمموعيو  (ب)

مرر  )ب( هررو حمرردت يف  امررا  غط الفعررال األقصررى الررذ  صررمم وعرراء الصرراريج عليرر الضرر '1'
 ؛(ا ظر يعالا)هعريف ضغط التشغيل األقصى املسموح ب  

 ، ولكررر 9-2-3-7-6املبينرررة يف  االسرررتاهيةضرررغط ريسررري يقررردر علرررى يسررراس القررروى و  '2'
 بار؛ 0.35 يقل ع  ال

الرري عنرردها يررتم هعيررخت الضررغط البخررار  للمحتويررات لغررر  حسرراب ضررغط  تربررة احلرررارة هعرري التصررميميةتربررة احلرررارة املربعيررة 
 املتروخى  قلر  تل غر  املردة التشغيل األقصى املسموح ب . وهكوم تربة احلرارة املربعية املصممة يقرل مر  الدربرة احلربرة للغراز املسرية 

وذلك لضرمام يم يكروم الغراز مسريال  يف مجيرع قلاا، املتوخى   الغازات الدافعة م  الغاز املسيةل للموات الكيميائية حت  الضغط يو
 األوقات. وهذا القيمة هي على النحو التايل بالنسبة لكل  وع م  ي واع الصااريج النقالة:

 س؛65ºيقل:  يو مرت 1.5وعاء الصاريج الذ  يبلغ قطرا  (ي)
 مرت: 1.5وعاء الصاريج الذ  يتجاوز قطرا  (ب)
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 س؛60º وقاء للشمس: يو بدوم عزل '1'
 س؛55º :(12-2-3-7-6ا ظر )مع وقاء للشمس و  '2'
 س؛50º :(12-2-3-7-6ا ظر )مع عزل و  '3'

. ةرارة احمليطراحلرس للغازات املسيلة غر  املردتة الري هنقرل يف تربرة 50ºس إىل 40º- م  يكوم لدربات احلرارة التصميمي املدى
 ا اا   الصااريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية؛إذ يقسى م  ذلك التصميميةراعى يم هكوم تربات احلرارة يو 

. ويرررت بيررام اثافررة املررلء يف (اررغ/لرت)متوسررط وزم الغرراز املسرريل غرر  املرردت للرررت الواحررد مرر  سررعة وعرراء الصرراريج هعرري  اثافررة املررلء
  .6-2-5-2-4، الوارت يف T50هوبي  الصااريج النقالة 

 يسررتخدم فيرر  غرراز وخيضررع فيرر  وعرراء الصرراريج ومعرردات هشررغيل  لضررغط تاخلرري فعررالالررذ  ختبررار اال يعرري منررع التسرررباختبررار 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب ؛يف املائة  25يقل ع   ال

عنررد قمررة وعرراء  ةسررييقررل عرر  يعلررى قيمررة مرر  قرريم الضررغط التاليررة مق ال الررذ ضررغط ال يعرري ضررغط التشررغيل األقصررى املسررموح برر 
 بار:  7يقل بأية حال ع   ال كن الصاريج يف وضع التشغيل ول

 التفريغ؛  يو الضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء التعبئة (ي)
الضررغط املررا ومرت  الفعررال األقصررى الررذ  صررمم وعرراء الصرراريج لتحملرر  ويكرروم علررى النحررو يو  (ب)

 التايل:
-5-2-4يف  الرروارت T50حترر  هوبيرر  الصررااريج النقالررة  ةدربررامل ةدتاملررغرر   ةسرريلامل اتلغرراز ل '1'

املبرخت يف هوبير  الصرااريج  (برارالبوحردات )، ضغط التشغيل األقصرى املسرموح بر  2-6
 لذلك الغاز؛ T50النقالة 

 يلي: ما جمموعيقل م   ال للغازات املسيلة غ  املدتة األخرى،و  '2'
املسريل غر  املردت عنرد تربرة احلررارة للغاز  (بارالبوحدات )الضغط البخار  املطلق  •

 بار؛ 1املربعية يف التصميم مطروحا  من  
الغرررازات األخررررى املوبررروتة يف الفررررا   يو للارررواء (برررارالبوحررردات )الضرررغط اجلزئررري و  •

 يسررربب ومتررردت السرررائل الرررذ   التصرررميميةمقررردرا  عنرررد تربرررة احلررررارة املربعيرررة  علرررو ال
تت = تربرررة حررررارة ) تت -ة مبقررردار تح ارهفررراع يف متوسرررط تربرررة حررررارة احلمولررر

 (؛س، متوسط تربة احلرارة القصوى للحمولة50ºس؛ تح = 15ºعاتة  ،التعبئة
ضغط التشغيل األقصى واملسموح ب  )بوحدات  وات الكيميائية حت  الضغط،ملويف حالة ا '3'

للجرررزء اخلرراص بالغرررازات املسرريلة مررر  املررروات  T50بررار( املبرررخت يف هوبيرر  الصرررااريج النقالررة 
  .6-2-5-2-4الوارت يف الفقرة  T50الدافعة املدربة يف التوبي  

389 

 يثقل محل يرخص بنقل  في ؛ وزم الصاريج النقال فارغا  معجمموع  هعي ااملسموح ل الكتلة اإلمجالية القصوى
واسرتطالة ت يرا مضرمو ة  2 يروه /مم 440إىل  2 يروه /مم 360 مر هررتاوح مقاومرة شرد ت يرا مضرمو ة  ذو هرو فروالذ الفوالذ الطر 

  ؛3-3-3-3-7-6عند اال كسار هتفق مع االشرتاطات الوارتة يف 
لرررتا  ويسررتخدم لنقررل الغررازات املسرريلة غرر  املرردتة مرر   450سررعت   هتجرراوزالررذ  تعرردت الوسررائط املصرراريج ال يعرري الصرراريج النقررال

. ويشررمل الصرراريج النقررال وعرراء الصرراريج اجملاررز مبعرردات التشررغيل والتجايررزات اهليكليررة الالزمررة لنقررل الغررازات. ويكرروم 2 الرهبررة
وهفريغ  بدوم فصل معداهر  اهليكليرة. ويكروم مرزوتا  بوسرائل هروازم خرارج وعراء الصراريج، وميكر  رفعر  مللئ  الصاريج النقال صاحلا  

لتسرايل  هوابرع يو ووسرائل هثبير  مبزالرقسرفينة ويكروم مرزوتا   يو برة األوىل لرفعر  علرى مرابرة  قرلعندما يكوم وتلئا . ويصرمم بالدر 
احلاويررات واخلزا ررات غرر  املعد يررة و  الشرراحنات الصررارجيية الديررة وعربررات السرركة احلديررد الصررارجيية دخلهرر وال املناولررة امليكا يكيررة.

 هعريف الصااريج النقالة؛ يفللغازات  ويسطوا ات الغاز واألوعية الكب ةللسوائ  الوسيطة 
 ؛يف املائة 27واستطالة عند اال كسار هبلغ  2 يوه /مم 370ل  مقاومة شد هبلغ  الذ  فوالذال يعي الفوالذ املربعي

 يبازة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمام والعزل؛ هعي معدات التشغيل
 ،(براملع  الردقيقالصراريج )الغراز املسريل غر  املردت املتروخى  قلر  علرى يج النقرال الرذ  حيترو  اجلزء م  الصار  يعي وعاء الصاريج

 التجايزات اهليكلية اخلاربية؛ يو يشمل معدات التشغيل ال ولكن  ،يف ذلك الفتحات ووسائل إغالقاا مبا
 وسائل التقوية والتثبي  واحلماية والتوازم اخلاربة ع  وعاء الصاريج؛ هعي اهليكلية عداتامل

 .يقصى ضغط ما ومرت  عند قمة وعاء الصاريج يثناء اختبار الضغط اهليدرويل يعي ضغط االختبار
 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-3-2
ألوعيرررة الضرررغط هعررررتف لرررا السرررلطة تمررردة معهصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  وفقرررا  الشررررتاطات مدو رررة  6-7-3-2-1

 الدوليرة. يو املختصة. وهصرنع يوعيرة الصرااريج مر  مروات معد يرة مالئمرة للتشركيل. وهسرتويف املروات مر  حيرغ املبردي املعراي  الوطنيرة
يلرزم و يما را  ارامال . هكفرل  ئيرغاللحامرات مبارارة هنفرذ ماتة ثبتر  قابليتارا للحرام متامرا . و  إال هستخدم لصنع األوعية امللحومة وال

 عنررردما هقتضرري عمليرررات الصرررنع ،املترررأثرة برراحلرارة واملواضررعإبررراء معاجلرررة حراريررة ألوعيرررة الصررااريج لضرررمام املتا ررة الكافيرررة للحرررام 
باحتمرررال الكسرررر  يتعلررق فيمرررالرردربات احلررررارة يف االعتبررار  التصرررميمي املررردىاملرروات ذلرررك. ولرردى اختيرررار مرراتة الصرررنع، يؤخررذ  يو

القيمة  زهتجاو  ال حالة استخدام الفوالذ الدقيق احلبيبات ويف ومقاومة الصدم. ،، والتشقق االباات  الناش  ع  الت الالتقصفي
هبعرا  ملواصرفات املراتة.  2 يروه /مم 725والقيمة املضرمو ة للحرد األعلرى ملقاومرة الشرد  2 يوه /مم 460 خلضوعاملضمو ة ملقاومة ا

 وهكوم ماتة صنع الصاريج النقال مناسبة للبيئة اخلاربية الي قد ينقل فياا. 
 يلي: ما املرابة فياا م  موات هستويف  ابي هصنع يوعية الصااريج النقالة وهرايباهتا واأل 6-7-3-2-2

 تة املتوخى  قلاا؛ لغازات املسيلة غ  املد ا إزاء فعل بصورة يساسية منيعةيم هكوم  (ي)
 بتفاعل ايميائي. حتييدها يو يم يكوم قد مت مميلاا بطريقة سليمةيو  (ب)

 هتأثر بفعل الغازات املسيلة غ  املدتة املتوخى  قلاا. ال م  مواتاحلشايا هصنع  6-7-3-2-3
 .الغلفاينللفعل ميك  يم يؤت  إىل عط   تيجة  إذ ،املختلفةجي  جتن  هالمس املعاتم  6-7-3-2-4
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 س؛60º وقاء للشمس: يو بدوم عزل '1'
 س؛55º :(12-2-3-7-6ا ظر )مع وقاء للشمس و  '2'
 س؛50º :(12-2-3-7-6ا ظر )مع عزل و  '3'

. ةرارة احمليطراحلرس للغازات املسيلة غر  املردتة الري هنقرل يف تربرة 50ºس إىل 40º- م  يكوم لدربات احلرارة التصميمي املدى
 ا اا   الصااريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية؛إذ يقسى م  ذلك التصميميةراعى يم هكوم تربات احلرارة يو 

. ويرررت بيررام اثافررة املررلء يف (اررغ/لرت)متوسررط وزم الغرراز املسرريل غرر  املرردت للرررت الواحررد مرر  سررعة وعرراء الصرراريج هعرري  اثافررة املررلء
  .6-2-5-2-4، الوارت يف T50هوبي  الصااريج النقالة 

 يسررتخدم فيرر  غرراز وخيضررع فيرر  وعرراء الصرراريج ومعرردات هشررغيل  لضررغط تاخلرري فعررالالررذ  ختبررار اال يعرري منررع التسرررباختبررار 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب ؛يف املائة  25يقل ع   ال

عنررد قمررة وعرراء  ةسررييقررل عرر  يعلررى قيمررة مرر  قرريم الضررغط التاليررة مق ال الررذ ضررغط ال يعرري ضررغط التشررغيل األقصررى املسررموح برر 
 بار:  7يقل بأية حال ع   ال كن الصاريج يف وضع التشغيل ول

 التفريغ؛  يو الضغط املا ومرت  الفعال األقصى املسموح ب  يف وعاء الصاريج يثناء التعبئة (ي)
الضررغط املررا ومرت  الفعررال األقصررى الررذ  صررمم وعرراء الصرراريج لتحملرر  ويكرروم علررى النحررو يو  (ب)

 التايل:
-5-2-4يف  الرروارت T50حترر  هوبيرر  الصررااريج النقالررة  ةدربررامل ةدتاملررغرر   ةسرريلامل اتلغرراز ل '1'

املبرخت يف هوبير  الصرااريج  (برارالبوحردات )، ضغط التشغيل األقصرى املسرموح بر  2-6
 لذلك الغاز؛ T50النقالة 

 يلي: ما جمموعيقل م   ال للغازات املسيلة غ  املدتة األخرى،و  '2'
املسريل غر  املردت عنرد تربرة احلررارة للغاز  (بارالبوحدات )الضغط البخار  املطلق  •

 بار؛ 1املربعية يف التصميم مطروحا  من  
الغرررازات األخررررى املوبررروتة يف الفررررا   يو للارررواء (برررارالبوحررردات )الضرررغط اجلزئررري و  •

 يسررربب ومتررردت السرررائل الرررذ   التصرررميميةمقررردرا  عنرررد تربرررة احلررررارة املربعيرررة  علرررو ال
تت = تربرررة حررررارة ) تت -ة مبقررردار تح ارهفررراع يف متوسرررط تربرررة حررررارة احلمولررر

 (؛س، متوسط تربة احلرارة القصوى للحمولة50ºس؛ تح = 15ºعاتة  ،التعبئة
ضغط التشغيل األقصى واملسموح ب  )بوحدات  وات الكيميائية حت  الضغط،ملويف حالة ا '3'

للجرررزء اخلرراص بالغرررازات املسرريلة مررر  املررروات  T50بررار( املبرررخت يف هوبيرر  الصرررااريج النقالررة 
  .6-2-5-2-4الوارت يف الفقرة  T50الدافعة املدربة يف التوبي  
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 يثقل محل يرخص بنقل  في ؛ وزم الصاريج النقال فارغا  معجمموع  هعي ااملسموح ل الكتلة اإلمجالية القصوى
واسرتطالة ت يرا مضرمو ة  2 يروه /مم 440إىل  2 يروه /مم 360 مر هررتاوح مقاومرة شرد ت يرا مضرمو ة  ذو هرو فروالذ الفوالذ الطر 

  ؛3-3-3-3-7-6عند اال كسار هتفق مع االشرتاطات الوارتة يف 
لرررتا  ويسررتخدم لنقررل الغررازات املسرريلة غرر  املرردتة مرر   450سررعت   هتجرراوزالررذ  تعرردت الوسررائط املصرراريج ال يعرري الصرراريج النقررال

. ويشررمل الصرراريج النقررال وعرراء الصرراريج اجملاررز مبعرردات التشررغيل والتجايررزات اهليكليررة الالزمررة لنقررل الغررازات. ويكرروم 2 الرهبررة
وهفريغ  بدوم فصل معداهر  اهليكليرة. ويكروم مرزوتا  بوسرائل هروازم خرارج وعراء الصراريج، وميكر  رفعر  مللئ  الصاريج النقال صاحلا  

لتسرايل  هوابرع يو ووسرائل هثبير  مبزالرقسرفينة ويكروم مرزوتا   يو برة األوىل لرفعر  علرى مرابرة  قرلعندما يكوم وتلئا . ويصرمم بالدر 
احلاويررات واخلزا ررات غرر  املعد يررة و  الشرراحنات الصررارجيية الديررة وعربررات السرركة احلديررد الصررارجيية دخلهرر وال املناولررة امليكا يكيررة.

 هعريف الصااريج النقالة؛ يفللغازات  ويسطوا ات الغاز واألوعية الكب ةللسوائ  الوسيطة 
 ؛يف املائة 27واستطالة عند اال كسار هبلغ  2 يوه /مم 370ل  مقاومة شد هبلغ  الذ  فوالذال يعي الفوالذ املربعي

 يبازة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمام والعزل؛ هعي معدات التشغيل
 ،(براملع  الردقيقالصراريج )الغراز املسريل غر  املردت املتروخى  قلر  علرى يج النقرال الرذ  حيترو  اجلزء م  الصار  يعي وعاء الصاريج

 التجايزات اهليكلية اخلاربية؛ يو يشمل معدات التشغيل ال ولكن  ،يف ذلك الفتحات ووسائل إغالقاا مبا
 وسائل التقوية والتثبي  واحلماية والتوازم اخلاربة ع  وعاء الصاريج؛ هعي اهليكلية عداتامل

 .يقصى ضغط ما ومرت  عند قمة وعاء الصاريج يثناء اختبار الضغط اهليدرويل يعي ضغط االختبار
 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-3-2
ألوعيرررة الضرررغط هعررررتف لرررا السرررلطة تمررردة معهصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  وفقرررا  الشررررتاطات مدو رررة  6-7-3-2-1

 الدوليرة. يو املختصة. وهصرنع يوعيرة الصرااريج مر  مروات معد يرة مالئمرة للتشركيل. وهسرتويف املروات مر  حيرغ املبردي املعراي  الوطنيرة
يلرزم و يما را  ارامال . هكفرل  ئيرغاللحامرات مبارارة هنفرذ ماتة ثبتر  قابليتارا للحرام متامرا . و  إال هستخدم لصنع األوعية امللحومة وال

 عنررردما هقتضرري عمليرررات الصرررنع ،املترررأثرة برراحلرارة واملواضررعإبررراء معاجلرررة حراريررة ألوعيرررة الصررااريج لضرررمام املتا ررة الكافيرررة للحرررام 
باحتمرررال الكسرررر  يتعلررق فيمرررالرردربات احلررررارة يف االعتبررار  التصرررميمي املررردىاملرروات ذلرررك. ولرردى اختيرررار مرراتة الصرررنع، يؤخررذ  يو

القيمة  زهتجاو  ال حالة استخدام الفوالذ الدقيق احلبيبات ويف ومقاومة الصدم. ،، والتشقق االباات  الناش  ع  الت الالتقصفي
هبعرا  ملواصرفات املراتة.  2 يروه /مم 725والقيمة املضرمو ة للحرد األعلرى ملقاومرة الشرد  2 يوه /مم 460 خلضوعاملضمو ة ملقاومة ا

 وهكوم ماتة صنع الصاريج النقال مناسبة للبيئة اخلاربية الي قد ينقل فياا. 
 يلي: ما املرابة فياا م  موات هستويف  ابي هصنع يوعية الصااريج النقالة وهرايباهتا واأل 6-7-3-2-2

 تة املتوخى  قلاا؛ لغازات املسيلة غ  املد ا إزاء فعل بصورة يساسية منيعةيم هكوم  (ي)
 بتفاعل ايميائي. حتييدها يو يم يكوم قد مت مميلاا بطريقة سليمةيو  (ب)

 هتأثر بفعل الغازات املسيلة غ  املدتة املتوخى  قلاا. ال م  مواتاحلشايا هصنع  6-7-3-2-3
 .الغلفاينللفعل ميك  يم يؤت  إىل عط   تيجة  إذ ،املختلفةجي  جتن  هالمس املعاتم  6-7-3-2-4
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 وسررائد يو يف ذلررك ييررة وسررائل مبررا ال يكرروم هنررا  هررأث  ضررار للمرروات الداخلررة يف صررنع الصرراريج النقررال، 6-7-3-2-5
 على الغازات املسيلة غ  املدتة املتوخى  قلاا يف الصاريج النقال. ،هوابع يو بطا ات يو
 والتثبي . مو ة يثناء النقل ومبلحقات مناسبة للرفعهصمم الصااريج النقالة وهزوت بدعائم لتوف  قاعدة مأ 6-7-3-2-6
هصمم الصااريج النقالة ئيغ هتحمل على األقل ضغط احملتويرات املوبروتة برداخلاا واألمحرال االسرتاهية  6-7-3-2-7

وضرح التصرميم ي ر  والدينامية واحلرارية الي هنشأ يثناء الظروف العاتية للمناولة والنقل توم حدوث فقرد يف حمتويرات الصرااريج. وي
 قد يخذت يف االعتبار هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار حدوث هذا األمحال طوال العمر املتوقع للصاريج النقال. 

 فروقبرار  0.4يقرل عر   ال يصمم وعاء الصاريج ئيغ يتحمل توم حدوث هشوا تائم ضرغطا  خاربيرا   6-7-3-2-8
يثنرراء التفريررغ، فا رر  يصررمم  يو شررديد قبررل املررلءهررواء  لتفريررغالضررغط الررداخلي. وعنرردما يكرروم مرر  املترروخى هعررري  وعرراء الصرراريج 

 بار فوق الضغط الداخلي، ويلزم إثبات حتمل  لذلك الضغط.  0.9يقل ع   ال ليتحمل ضغطا  خاربيا  
ف التحميل األقصرى املسرموح بر ، قراترة علرى امتصراص هكوم الصااريج النقالة ووسائل هثبيتاا، يف ظرو  6-7-3-2-9

 القوى االستاهية التالية عند هطبيقاا بصورة منفصلة:
مضررروبة يف التسرررارع النررراهج عررر   ااملسرررموح لررر الكتلرررة اإلمجاليررة القصررروى ضرررعفيف اجترراا السررر :  (ي)

(g)اجلاذبية 
 ؛(1)

عنرردما يكرروم ) ااملسررموح لرر إلمجاليررة القصرروىقيمررة الكتلررة ايفقيرا  بزاويررة قائمررة علررى اجترراا السرر : و  (ب)
املسرموح  الكتلرة اإلمجاليرة القصروى لضرعفاجتاا السر  غر  حمردت بوضروح، هكروم القروى مسراوية 

(g)مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية  ا(ل
 ؛(1)

مضررروبة يف التسررارع النرراهج عرر   ااملسررموح لرر الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى: قيمررة فرروقإىل  وعموتيررا   (ج)
(g)اجلاذبية 

 ؛(1)
يف ذلررك  مبررا مجررايل احلمولررة،)إ ااملسررموح لرر الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى ضررعف: حترر إىل  وعموتيررا   (ت)

(g)مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية  (هأث  اجلاذبية
(1). 

 :9-2-3-7-6وة م  القوى املذاورة يف ال ق  فعل اعى عامل األمام على النحو التايل حت ير  6-7-3-2-10
بالنسربة  1.5حمردتة بوضروح، يراعرى عامرل يمرام  خضروعالفروالذ الري هتميرز بنقطرة  عحالة ي وا يف  (ي)

 ملقاومة اخلضوع املضمو ة؛ 
 1.5هتميررز بنقطررة خضرروع حمرردتة بوضرروح، يراعررى عامررل يمررام  ال الفرروالذ الرري عحالررة ي رروا يف يو  (ب)

ي رررواع الفررروالذ األوسرررتنيي قررروة  حالرررة ويف ،يف املائرررة 0.2مو ة لقررروة الصرررموت للقيمرررة املضررربالنسررربة 
 .يف املائة 1صموت 

 الدوليررة للمرراتة. يو قرروة الصررموت هرري القرريم الرري حترردتها املعرراي  الوطنيررة يو خلضرروعهكرروم قرريم مقاومررة ا 6-7-3-2-11
قوة الصموت وفقا  ملعاي  املاتة بنسبة  يو ضوعالد يا احملدتة ملقاومة اخلحالة استخدام ي واع الفوالذ األوستنيي ميك  زياتة القيم  ويف

__________ 
  .2م/ث 9.81=  (g)ألغرا  احلساب هكوم قيمة هسارع اجلاذبية  (1) 
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حالرة عردم وبروت معراي  للفروالذ املعري،  ويف عندما هكوم هذا القيم األعلى مثبتة يف شرااتة فحرص املراتة. يف املائة 15هصل إىل 
 املختصة.  السلطة جي  يم هعتمدهاقوة الصموت املستخدمة  يو ضوعقيمة مقاومة اخل فام
عنررردما هكررروم يوعيرررة الصرررااريج املتررروخى اسرررتخداماا يف  قرررل الغرررازات املسررريلة غررر  املررردتة مرررزوتة بعرررزل  6-7-3-2-12

 العزل احلرار  االشرتاطات التالية: منظوماتحرار ، يتعخت يم هستويف 
يقرررل عررر  الثلرررغ األعلرررى، ولكررر  لررريس ياثرررر مررر  النصرررف األعلرررى  مرررا ال هتكررروم مررر  ترع يغطررري (ي)

مررم يف مجيررع  40عرر  وعرراء الصرراريج ئيررز هرروائي بسررمك  ررو  وهُفَصررل ،لسررطح وعرراء الصرراريج
 ؛املواضع

حردوث  يو هتكوم م  غالف اامل بسمك ااف م  موات عازلة حممية ملنع تخرول ييرة رطوبرةيو  (ب)
 ؛(1-الف  2-م وات) 0.67موصليتاا احلرارية  هتجاوز ال عط  يف ظروف النقل العاتية وئيغ

الغررالف الررواقي مغلقررا  ئيررغ يكرروم غرر  منفررذ للغرراز، يررزوت بوسرريلة ملنررع هكرروم ي  ضررغط  إذا اررام (ج)
 يف حالرررة عررردم افايرررة هرهيبرررات منرررع هسررررب الغررراز مررر  وعررراء الصررراريج ،العازلرررة الطبقرررةخطرررر يف 

 معداه ؛ يو
 ال يعوق العزل احلرار  الوصول إىل الرتايبات ووسائل هفريغ الوعاء. (ت)

وم باإلمكام هأري  الصااريج النقالة ااربائيا  إذا ارام مزمعرا  اسرتخداماا يف  قرل غرازات مسريلة غر  يك 6-7-3-2-13
 مدتة هلوبة. 

 معايير التصميم 6-7-3-3
 مستديرا .  ألوعية الصااريجيكوم املقطع العرضي  6-7-3-3-1
مثررل الضررغط التصررميمي.  1.3يقررل عرر   ال هصررمم يوعيررة الصررااريج وهبرر  ئيررغ هتحمررل ضررغط اختبررار 6-7-3-3-2

ويؤخذ يف االعتبار يف هصميم يوعية الصااريج القيم الد يا لضغط التشغيل األقصى املسموح ب  الي ينص عليارا هوبير  الصرااريج 
لكل غراز مسريل غر  مردت علرى حردة يزمرع  قلر . ويروىل اهتمرام للمتطلبرات الرد يا لسرمك بردار  6-2-5-2-4يف  T50النقالة 

  .4-3-7-6املبينة يف  ،بالنسبة هلذا األوعية وعاء الصاريج
قررروة )هتميرررز بقررروة صرررموت مضرررمو ة  يو حمررردتة بوضررروح خضررروعالفررروالذ الررري هتميرررز بنقطرررة  عحالرررة ي ررروا يف  6-7-3-3-3

 (σسيغما )الغشائي األويل  تاإلباا زيتجاو  ال (أل واع الفوالذ األوستنيييف املائة  1قوة صموت  يو ، عموما ،يف املائة 0.2 صموت
 يياما يقل، عند ضغط االختبار، حيغ:، 0.50 (Rm)مقاومة شد ت يا  يو 0.75 (Re)يف وعاء الصاريج مقاومة إباات 

Re = عحالررررة ي رررروا يف  يو يف املائررررة، 0.2قرررروة صررررموت  يو ،2مقاومررررة االباررررات بوحرررردات  يرررروه /مم 
 يف املائة؛ 1الفوالذ األوستنيي قوة صموت 

Rm =  2بوحدات  يوه /مميتىن مقاومة شد.   
 الدوليرررة للمررراتة. يو الررري هسرررتخدم هررري القررريم الرررد يا احملررردتة وفقرررا  للمعررراي  الوطنيرررة Rmو Reقررريم هكرروم  6-7-3-3-3-1

دما عنر يف املائة 15احملدتة وفقا  ملعاي  املاتة ح   Rmو Re  ل حالة استخدام ي واع الفوالذ األوستنيي، ميك  زياتة القيم الد يا ويف
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 وسررائد يو يف ذلررك ييررة وسررائل مبررا ال يكرروم هنررا  هررأث  ضررار للمرروات الداخلررة يف صررنع الصرراريج النقررال، 6-7-3-2-5
 على الغازات املسيلة غ  املدتة املتوخى  قلاا يف الصاريج النقال. ،هوابع يو بطا ات يو
 والتثبي . مو ة يثناء النقل ومبلحقات مناسبة للرفعهصمم الصااريج النقالة وهزوت بدعائم لتوف  قاعدة مأ 6-7-3-2-6
هصمم الصااريج النقالة ئيغ هتحمل على األقل ضغط احملتويرات املوبروتة برداخلاا واألمحرال االسرتاهية  6-7-3-2-7

وضرح التصرميم ي ر  والدينامية واحلرارية الي هنشأ يثناء الظروف العاتية للمناولة والنقل توم حدوث فقرد يف حمتويرات الصرااريج. وي
 قد يخذت يف االعتبار هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار حدوث هذا األمحال طوال العمر املتوقع للصاريج النقال. 

 فروقبرار  0.4يقرل عر   ال يصمم وعاء الصاريج ئيغ يتحمل توم حدوث هشوا تائم ضرغطا  خاربيرا   6-7-3-2-8
يثنرراء التفريررغ، فا رر  يصررمم  يو شررديد قبررل املررلءهررواء  لتفريررغالضررغط الررداخلي. وعنرردما يكرروم مرر  املترروخى هعررري  وعرراء الصرراريج 

 بار فوق الضغط الداخلي، ويلزم إثبات حتمل  لذلك الضغط.  0.9يقل ع   ال ليتحمل ضغطا  خاربيا  
ف التحميل األقصرى املسرموح بر ، قراترة علرى امتصراص هكوم الصااريج النقالة ووسائل هثبيتاا، يف ظرو  6-7-3-2-9

 القوى االستاهية التالية عند هطبيقاا بصورة منفصلة:
مضررروبة يف التسرررارع النررراهج عررر   ااملسرررموح لررر الكتلرررة اإلمجاليررة القصررروى ضرررعفيف اجترراا السررر :  (ي)

(g)اجلاذبية 
 ؛(1)

عنرردما يكرروم ) ااملسررموح لرر إلمجاليررة القصرروىقيمررة الكتلررة ايفقيرا  بزاويررة قائمررة علررى اجترراا السرر : و  (ب)
املسرموح  الكتلرة اإلمجاليرة القصروى لضرعفاجتاا السر  غر  حمردت بوضروح، هكروم القروى مسراوية 

(g)مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية  ا(ل
 ؛(1)

مضررروبة يف التسررارع النرراهج عرر   ااملسررموح لرر الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى: قيمررة فرروقإىل  وعموتيررا   (ج)
(g)اجلاذبية 

 ؛(1)
يف ذلررك  مبررا مجررايل احلمولررة،)إ ااملسررموح لرر الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى ضررعف: حترر إىل  وعموتيررا   (ت)

(g)مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية  (هأث  اجلاذبية
(1). 

 :9-2-3-7-6وة م  القوى املذاورة يف ال ق  فعل اعى عامل األمام على النحو التايل حت ير  6-7-3-2-10
بالنسربة  1.5حمردتة بوضروح، يراعرى عامرل يمرام  خضروعالفروالذ الري هتميرز بنقطرة  عحالة ي وا يف  (ي)

 ملقاومة اخلضوع املضمو ة؛ 
 1.5هتميررز بنقطررة خضرروع حمرردتة بوضرروح، يراعررى عامررل يمررام  ال الفرروالذ الرري عحالررة ي رروا يف يو  (ب)

ي رررواع الفررروالذ األوسرررتنيي قررروة  حالرررة ويف ،يف املائرررة 0.2مو ة لقررروة الصرررموت للقيمرررة املضررربالنسررربة 
 .يف املائة 1صموت 

 الدوليررة للمرراتة. يو قرروة الصررموت هرري القرريم الرري حترردتها املعرراي  الوطنيررة يو خلضرروعهكرروم قرريم مقاومررة ا 6-7-3-2-11
قوة الصموت وفقا  ملعاي  املاتة بنسبة  يو ضوعالد يا احملدتة ملقاومة اخلحالة استخدام ي واع الفوالذ األوستنيي ميك  زياتة القيم  ويف

__________ 
  .2م/ث 9.81=  (g)ألغرا  احلساب هكوم قيمة هسارع اجلاذبية  (1) 
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حالرة عردم وبروت معراي  للفروالذ املعري،  ويف عندما هكوم هذا القيم األعلى مثبتة يف شرااتة فحرص املراتة. يف املائة 15هصل إىل 
 املختصة.  السلطة جي  يم هعتمدهاقوة الصموت املستخدمة  يو ضوعقيمة مقاومة اخل فام
عنررردما هكررروم يوعيرررة الصرررااريج املتررروخى اسرررتخداماا يف  قرررل الغرررازات املسررريلة غررر  املررردتة مرررزوتة بعرررزل  6-7-3-2-12

 العزل احلرار  االشرتاطات التالية: منظوماتحرار ، يتعخت يم هستويف 
يقرررل عررر  الثلرررغ األعلرررى، ولكررر  لررريس ياثرررر مررر  النصرررف األعلرررى  مرررا ال هتكررروم مررر  ترع يغطررري (ي)

مررم يف مجيررع  40عرر  وعرراء الصرراريج ئيررز هرروائي بسررمك  ررو  وهُفَصررل ،لسررطح وعرراء الصرراريج
 ؛املواضع

حردوث  يو هتكوم م  غالف اامل بسمك ااف م  موات عازلة حممية ملنع تخرول ييرة رطوبرةيو  (ب)
 ؛(1-الف  2-م وات) 0.67موصليتاا احلرارية  هتجاوز ال عط  يف ظروف النقل العاتية وئيغ

الغررالف الررواقي مغلقررا  ئيررغ يكرروم غرر  منفررذ للغرراز، يررزوت بوسرريلة ملنررع هكرروم ي  ضررغط  إذا اررام (ج)
 يف حالرررة عررردم افايرررة هرهيبرررات منرررع هسررررب الغررراز مررر  وعررراء الصررراريج ،العازلرررة الطبقرررةخطرررر يف 

 معداه ؛ يو
 ال يعوق العزل احلرار  الوصول إىل الرتايبات ووسائل هفريغ الوعاء. (ت)

وم باإلمكام هأري  الصااريج النقالة ااربائيا  إذا ارام مزمعرا  اسرتخداماا يف  قرل غرازات مسريلة غر  يك 6-7-3-2-13
 مدتة هلوبة. 

 معايير التصميم 6-7-3-3
 مستديرا .  ألوعية الصااريجيكوم املقطع العرضي  6-7-3-3-1
مثررل الضررغط التصررميمي.  1.3يقررل عرر   ال هصررمم يوعيررة الصررااريج وهبرر  ئيررغ هتحمررل ضررغط اختبررار 6-7-3-3-2

ويؤخذ يف االعتبار يف هصميم يوعية الصااريج القيم الد يا لضغط التشغيل األقصى املسموح ب  الي ينص عليارا هوبير  الصرااريج 
لكل غراز مسريل غر  مردت علرى حردة يزمرع  قلر . ويروىل اهتمرام للمتطلبرات الرد يا لسرمك بردار  6-2-5-2-4يف  T50النقالة 

  .4-3-7-6املبينة يف  ،بالنسبة هلذا األوعية وعاء الصاريج
قررروة )هتميرررز بقررروة صرررموت مضرررمو ة  يو حمررردتة بوضررروح خضررروعالفررروالذ الررري هتميرررز بنقطرررة  عحالرررة ي ررروا يف  6-7-3-3-3

 (σسيغما )الغشائي األويل  تاإلباا زيتجاو  ال (أل واع الفوالذ األوستنيييف املائة  1قوة صموت  يو ، عموما ،يف املائة 0.2 صموت
 يياما يقل، عند ضغط االختبار، حيغ:، 0.50 (Rm)مقاومة شد ت يا  يو 0.75 (Re)يف وعاء الصاريج مقاومة إباات 

Re = عحالررررة ي رررروا يف  يو يف املائررررة، 0.2قرررروة صررررموت  يو ،2مقاومررررة االباررررات بوحرررردات  يرررروه /مم 
 يف املائة؛ 1الفوالذ األوستنيي قوة صموت 

Rm =  2بوحدات  يوه /مميتىن مقاومة شد.   
 الدوليرررة للمررراتة. يو الررري هسرررتخدم هررري القررريم الرررد يا احملررردتة وفقرررا  للمعررراي  الوطنيرررة Rmو Reقررريم هكرروم  6-7-3-3-3-1

دما عنر يف املائة 15احملدتة وفقا  ملعاي  املاتة ح   Rmو Re  ل حالة استخدام ي واع الفوالذ األوستنيي، ميك  زياتة القيم الد يا ويف
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ملوافقررة  Rmو Reحالرة عردم وبروت معراي  للفروالذ املعري، مضرع قريم  ويف شرااتة فحرص املراتة.هكروم هرذا القريم األعلرى مثبترة يف 
 اهليئة املخوَّلة م  قبلاا.  يو السلطة املختصة

ة الصررااريج بنرراء يوعيرر يف 0.85علررى  Re/Rm النسرربة هزيررد فيارراال يسررمح باسررتخدام ي ررواع الفرروالذ الرري  6-7-3-3-3-2
 الي هستخدم يف حتديد هذا النسبة هي القيم املبينة يف شااتة فحص املاتة.  Rmو Reامللحومة. وهكوم قيم 

   سرربتاا املئويررة هقررل ال عنررد اال كسررار باسررتطالةهتميررز ي ررواع الفرروالذ املسررتخدمة يف بنرراء يوعيررة الصررااريج  6-7-3-3-3-3
 لأل واع األخرى.يف املائة  20وأل واع الفوالذ الدقيق احلبيبات يف املائة  16 قدرا مع حد يتىن مطلق ،Rm/000 10ع  

بزوايررا  ألغرررا  حتديررد القرريم احلقيقيررة للمرروات، يراعررى لأللررواح املعد يررة يم يكرروم حمررور عينررة اختبررار الشررد 6-7-3-3-3-4
الدائمررة عنررد اال كسررار علرى عينررات اختبررار ذات مقطررع عرضرري مسررتطيل  االسررتطالةعلررى اجترراا الدلفنررة. وهقراس  (بررالعر ) قائمرة
 مم. 50  طول مقياس، باستخدام ISO 6892:1998 رقم، قياسيالتوحيد لل ةالدولياملنظمة عيار ملوفقا  

 لجدار وعاء الصهريج أدنى سمك 6-7-3-4
 يلي: ما باالستنات إىلالسمك األاد  ولوعاء الصاريج ه يتىن مسككوم ي 6-7-3-4-1

 ؛4-3-7-6وفقا  لالشرتاطات الوارتة يف  يتىن مسك حمدت (ي)
 يف ذلررررك االشرررررتاطات الرررروارتة مبررررا ألوعيررررة الضررررغط، ةاملعتمررررد للمدو ررررةوفقررررا   ويتىن مسررررك حمرررردت (ب)

  .3-3-7-6يف 
 يتجرراوز ال األبررزاء األسررطوا ية، واألطررراف ويغطيررة فتحررات تخررول يوعيررة الصررااريج الرري كقررل مسرريال  6-7-3-4-2

قرررل مسرررك األوعيرررة الررري يتجررراوز ي وال لفررروالذ املسرررتخدم.مررر  ا يكافئررر  مرررا يو مرررم مررر  الفررروالذ املربعررري 5مررررت عررر   1.80قطرهرررا 
 الفوالذ املستخدم.  م  كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي 6مرت ع   1.80 قطرها

مم ييا    4طراف ويغطية فتحات الدخول ع  قل مسك وعاء الصاريج يف األبزاء األسطوا ية من  واأليال  6-7-3-4-3
 اا   ماتة بناء الوعاء.

 احملررردت للفررروالذ املربعررري املكررراف  للسرررمكهسرررتخدم املعاتلرررة التاليرررة لتعيرررخت مسرررك ي رررواع الفررروالذ األخررررى  6-7-3-4-4
 :2-4-3-7-6يف 

 
 حيغ: 

e1 = ؛(مم)يف الفوالذ املستخدم  السمك املكاف  الالزم 
eo = ؛2-4-3-7-6لفوالذ املربعي، املبخت يف ل (مم) يتىن مسك 

Rm1 =  ؛(3-3-3-7-6ا ظر )للفوالذ املستخدم  (2 يوه /مم)مقاومة الشد الد يا املضمو ة 
A1 = للفررروالذ املسرررتخدم وفقرررا  للمعررراي   ) سرربة مئويرررة(الرررد يا املضرررمو ة عنرررد اال كسرررار  االسررتطالة

 الدولية. يو الوطنية
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يتىن كروم ي. و 3-4-3-7-6إىل  1-4-3-7-6برأ  حرال عر  القريم املبينرة يف  قل مسك اجلداريال  6-7-3-4-5
هرذا السرمك غر  شرامل كروم ي. و 3-4-3-7-6 إىل 1-4-3-7-6املبرخت يف وعراء الصراريج علرى النحرو جلميرع يبرزاء مسرك 

 .أل  مساح للت ال
 باسررتخدام املعاتلررة املبينررةيلررزم إبررراء حسرراب  ال (1-3-7-6ا ظررر )يف حالررة اسررتخدام الفرروالذ الطررر   6-7-3-4-6

  .4-4-3-7-6يف 
اخرررررتالف مفررررراب  يف مسرررررك اللررررروح عنرررررد اهصرررررال األطرررررراف بررررراجلزء األسرررررطواين مررررر  حيررررردث  يال جيررررر  6-7-3-4-7

 الصاريج. وعاء
 التشغيل معدات 6-7-3-5
دما يسرمح العطر  يثنراء املناولرة والنقرل. وعنر يو هره  وسائل التشغيل ئيغ هكوم حممية م  خطر اللي 6-7-3-5-1

  املعدات ئيغ هسمح مبثرل هرذا احلرارة توم احتمرال باحلماية والوعاء باحلراة النسبية بخت اجملموعات الفرعية، هث إطارالربط بخت 
والصرمام احلرابس الرداخلي  (جتاويف األ ابي ، وسائل اإلغرالق)هرايبات التفريغ اخلاربية  ىمحتحدوث عط  ألبزاء التشغيل. و 

مبرا يف ذلرك )م  وسرائل املرلء والتفريرغ ؤ . وهر(قرص ق طَرععلرى سربيل املثرال اسرتخدام )اللي بفعل القوى اخلاربية وقاعده  م  خطر 
 قصد. ع  غ وي  يغطية واقية ضد فتحاا  (السداتات امللولبة يو الشفاا

فتحررات وسررائل يف يوعيررة الصررااريج النقالررة، باسررتثناء مررم  1.5مجيررع الفتحررات الرري يتجرراوز قطرهررا هررزوت  6-7-3-5-2
علرى  ومرابرةمسرتقلة  إغرالقثرالث وسرائل يقل عر   ال مبا مفيف الضغط، وفتحات الفحص وفتحات صمامات الصرف املغلقة،

 ،ة، والثا ية صمام حابس خاربيمكافئوسيلة  يو صمام قطع التدفق الزائد يو التوايل، األوىل مناا عبارة ع  صمام حابس تاخلي
 ة.كافئيلة موس يو سطاميةوالثالثة شفة 

صررمام ئيررغ يكرروم مقعرردا هررذا البصررمام هصررريف للفررائ ، يرارر   عنرردما يكرروم صرراريج  قررال مررزوتا   6-7-3-5-2-1
، ئيررغ يظررل الصررمام فعرراال  يف هكرروم هرايباهرر  مصررممة، يف حالررة هرايبرر  خاربيررا   يو تاخررل شررفة ملحومررة يو تاخررل وعرراء الصرراريج

يوهوماهيرررا  عنرررد بلرررو  التررردفق املقررردر الرررذ  حررردتا  غلرررقع التررردفق الزائرررد ئيرررغ ه. ويرررتم اختيرررار وهرايررر  صرررمامات قطرررالصررردمحالرررة 
لتدفق ياد م  التردفق املقردر لصرمام  اافية  اخلاربة من يو املؤتية إىل مثل هذا الصمام والتوابعالصا ع. وهكوم سعة التوصيالت 

 قطع التدفق الزائد.
 هرريصررمام حررابس تاخلرري، والوسرريلة الثا يررة  هرريوالتفريررغ  هكرروم وسرريلة اإليقرراف األوىل لفتحررات املررلء 6-7-3-5-3

 الوصول إلي  على ال ي بوبة هفريغ وملء. يسالصمام حابس يوضع يف مكام 
ملرلء وهفريرغ الصرااريج النقالرة املتروخى اسرتخداماا لنقرل غرازات مسريلة  يف حالرة وبروت فتحرات يف القراع 6-7-3-5-4

يكوم الصمام احلرابس الرداخلي عبرارة عر  وسريلة يمرام سرريعة اإلغرالق  ايميائية حت  الضغط،موات   يو غ  مدتة هلوبة و/يو مسية
. وباسررتثناء الصررااريج برر  إحاطررة النرر ام يو التفريررغ يو يف حالررة ييررة حراررة غرر  مقصرروتة للصرراريج النقررال يثنرراء املررلء هغلررق يوهوماهيررا  

 ا الوسيلة بالتحكم م  بعد.لرت، ميك  هشغيل هذ 1 000سعتاا  هتجاوز ال النقالة الي
ضررافة إىل فتحررات املررلء والتفريررغ ومعاتلررة ضررغط الغرراز، جيرروز يم هكرروم يف يوعيررة الصررااريج فتحررات باإل 6-7-3-5-5

 ملحومررة مناسرربة ميكرر  يم هرارر  فياررا مقرراييس وهرمررومرتات ومررا ومرتات. وهرارر  التوصرريالت الالزمررة هلررذا األباررزة يف صررمامات
 هوصيالت ملولبة يف الوعاء.هكوم يم  ال جتاويف يو
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ملوافقررة  Rmو Reحالرة عردم وبروت معراي  للفروالذ املعري، مضرع قريم  ويف شرااتة فحرص املراتة.هكروم هرذا القريم األعلرى مثبترة يف 
 اهليئة املخوَّلة م  قبلاا.  يو السلطة املختصة

ة الصررااريج بنرراء يوعيرر يف 0.85علررى  Re/Rm النسرربة هزيررد فيارراال يسررمح باسررتخدام ي ررواع الفرروالذ الرري  6-7-3-3-3-2
 الي هستخدم يف حتديد هذا النسبة هي القيم املبينة يف شااتة فحص املاتة.  Rmو Reامللحومة. وهكوم قيم 

   سرربتاا املئويررة هقررل ال عنررد اال كسررار باسررتطالةهتميررز ي ررواع الفرروالذ املسررتخدمة يف بنرراء يوعيررة الصررااريج  6-7-3-3-3-3
 لأل واع األخرى.يف املائة  20وأل واع الفوالذ الدقيق احلبيبات يف املائة  16 قدرا مع حد يتىن مطلق ،Rm/000 10ع  

بزوايررا  ألغرررا  حتديررد القرريم احلقيقيررة للمرروات، يراعررى لأللررواح املعد يررة يم يكرروم حمررور عينررة اختبررار الشررد 6-7-3-3-3-4
الدائمررة عنررد اال كسررار علرى عينررات اختبررار ذات مقطررع عرضرري مسررتطيل  االسررتطالةعلررى اجترراا الدلفنررة. وهقراس  (بررالعر ) قائمرة
 مم. 50  طول مقياس، باستخدام ISO 6892:1998 رقم، قياسيالتوحيد لل ةالدولياملنظمة عيار ملوفقا  

 لجدار وعاء الصهريج أدنى سمك 6-7-3-4
 يلي: ما باالستنات إىلالسمك األاد  ولوعاء الصاريج ه يتىن مسككوم ي 6-7-3-4-1

 ؛4-3-7-6وفقا  لالشرتاطات الوارتة يف  يتىن مسك حمدت (ي)
 يف ذلررررك االشرررررتاطات الرررروارتة مبررررا ألوعيررررة الضررررغط، ةاملعتمررررد للمدو ررررةوفقررررا   ويتىن مسررررك حمرررردت (ب)

  .3-3-7-6يف 
 يتجرراوز ال األبررزاء األسررطوا ية، واألطررراف ويغطيررة فتحررات تخررول يوعيررة الصررااريج الرري كقررل مسرريال  6-7-3-4-2

قرررل مسرررك األوعيرررة الررري يتجررراوز ي وال لفررروالذ املسرررتخدم.مررر  ا يكافئررر  مرررا يو مرررم مررر  الفررروالذ املربعررري 5مررررت عررر   1.80قطرهرررا 
 الفوالذ املستخدم.  م  كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي 6مرت ع   1.80 قطرها

مم ييا    4طراف ويغطية فتحات الدخول ع  قل مسك وعاء الصاريج يف األبزاء األسطوا ية من  واأليال  6-7-3-4-3
 اا   ماتة بناء الوعاء.

 احملررردت للفررروالذ املربعررري املكررراف  للسرررمكهسرررتخدم املعاتلرررة التاليرررة لتعيرررخت مسرررك ي رررواع الفررروالذ األخررررى  6-7-3-4-4
 :2-4-3-7-6يف 

 
 حيغ: 

e1 = ؛(مم)يف الفوالذ املستخدم  السمك املكاف  الالزم 
eo = ؛2-4-3-7-6لفوالذ املربعي، املبخت يف ل (مم) يتىن مسك 

Rm1 =  ؛(3-3-3-7-6ا ظر )للفوالذ املستخدم  (2 يوه /مم)مقاومة الشد الد يا املضمو ة 
A1 = للفررروالذ املسرررتخدم وفقرررا  للمعررراي   ) سرربة مئويرررة(الرررد يا املضرررمو ة عنرررد اال كسرررار  االسررتطالة

 الدولية. يو الوطنية
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يتىن كروم ي. و 3-4-3-7-6إىل  1-4-3-7-6برأ  حرال عر  القريم املبينرة يف  قل مسك اجلداريال  6-7-3-4-5
هرذا السرمك غر  شرامل كروم ي. و 3-4-3-7-6 إىل 1-4-3-7-6املبرخت يف وعراء الصراريج علرى النحرو جلميرع يبرزاء مسرك 

 .أل  مساح للت ال
 باسررتخدام املعاتلررة املبينررةيلررزم إبررراء حسرراب  ال (1-3-7-6ا ظررر )يف حالررة اسررتخدام الفرروالذ الطررر   6-7-3-4-6

  .4-4-3-7-6يف 
اخرررررتالف مفررررراب  يف مسرررررك اللررررروح عنرررررد اهصرررررال األطرررررراف بررررراجلزء األسرررررطواين مررررر  حيررررردث  يال جيررررر  6-7-3-4-7

 الصاريج. وعاء
 التشغيل معدات 6-7-3-5
دما يسرمح العطر  يثنراء املناولرة والنقرل. وعنر يو هره  وسائل التشغيل ئيغ هكوم حممية م  خطر اللي 6-7-3-5-1

  املعدات ئيغ هسمح مبثرل هرذا احلرارة توم احتمرال باحلماية والوعاء باحلراة النسبية بخت اجملموعات الفرعية، هث إطارالربط بخت 
والصرمام احلرابس الرداخلي  (جتاويف األ ابي ، وسائل اإلغرالق)هرايبات التفريغ اخلاربية  ىمحتحدوث عط  ألبزاء التشغيل. و 

مبرا يف ذلرك )م  وسرائل املرلء والتفريرغ ؤ . وهر(قرص ق طَرععلرى سربيل املثرال اسرتخدام )اللي بفعل القوى اخلاربية وقاعده  م  خطر 
 قصد. ع  غ وي  يغطية واقية ضد فتحاا  (السداتات امللولبة يو الشفاا

فتحررات وسررائل يف يوعيررة الصررااريج النقالررة، باسررتثناء مررم  1.5مجيررع الفتحررات الرري يتجرراوز قطرهررا هررزوت  6-7-3-5-2
علرى  ومرابرةمسرتقلة  إغرالقثرالث وسرائل يقل عر   ال مبا مفيف الضغط، وفتحات الفحص وفتحات صمامات الصرف املغلقة،

 ،ة، والثا ية صمام حابس خاربيمكافئوسيلة  يو صمام قطع التدفق الزائد يو التوايل، األوىل مناا عبارة ع  صمام حابس تاخلي
 ة.كافئيلة موس يو سطاميةوالثالثة شفة 

صررمام ئيررغ يكرروم مقعرردا هررذا البصررمام هصررريف للفررائ ، يرارر   عنرردما يكرروم صرراريج  قررال مررزوتا   6-7-3-5-2-1
، ئيررغ يظررل الصررمام فعرراال  يف هكرروم هرايباهرر  مصررممة، يف حالررة هرايبرر  خاربيررا   يو تاخررل شررفة ملحومررة يو تاخررل وعرراء الصرراريج

يوهوماهيرررا  عنرررد بلرررو  التررردفق املقررردر الرررذ  حررردتا  غلرررقع التررردفق الزائرررد ئيرررغ ه. ويرررتم اختيرررار وهرايررر  صرررمامات قطرررالصررردمحالرررة 
لتدفق ياد م  التردفق املقردر لصرمام  اافية  اخلاربة من يو املؤتية إىل مثل هذا الصمام والتوابعالصا ع. وهكوم سعة التوصيالت 

 قطع التدفق الزائد.
 هرريصررمام حررابس تاخلرري، والوسرريلة الثا يررة  هرريوالتفريررغ  هكرروم وسرريلة اإليقرراف األوىل لفتحررات املررلء 6-7-3-5-3

 الوصول إلي  على ال ي بوبة هفريغ وملء. يسالصمام حابس يوضع يف مكام 
ملرلء وهفريرغ الصرااريج النقالرة املتروخى اسرتخداماا لنقرل غرازات مسريلة  يف حالرة وبروت فتحرات يف القراع 6-7-3-5-4

يكوم الصمام احلرابس الرداخلي عبرارة عر  وسريلة يمرام سرريعة اإلغرالق  ايميائية حت  الضغط،موات   يو غ  مدتة هلوبة و/يو مسية
. وباسررتثناء الصررااريج برر  إحاطررة النرر ام يو التفريررغ يو يف حالررة ييررة حراررة غرر  مقصرروتة للصرراريج النقررال يثنرراء املررلء هغلررق يوهوماهيررا  

 ا الوسيلة بالتحكم م  بعد.لرت، ميك  هشغيل هذ 1 000سعتاا  هتجاوز ال النقالة الي
ضررافة إىل فتحررات املررلء والتفريررغ ومعاتلررة ضررغط الغرراز، جيرروز يم هكرروم يف يوعيررة الصررااريج فتحررات باإل 6-7-3-5-5

 ملحومررة مناسرربة ميكرر  يم هرارر  فياررا مقرراييس وهرمررومرتات ومررا ومرتات. وهرارر  التوصرريالت الالزمررة هلررذا األباررزة يف صررمامات
 هوصيالت ملولبة يف الوعاء.هكوم يم  ال جتاويف يو
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فتحررات فحررص يخرررى ذات حجررم مناسرر  للتمكررخت مرر   يو هرزوةت مجيررع الصررااريج النقالررة بفتحررة تخررول 6-7-3-5-6
 صالح تاخل الصاريج.براء فحص تاخلي والوصول للقيام بعمليات الصيا ة واإلإ

 بقدر اإلمكام عمليا . جتمع الرتايبات اخلاربية معا   6-7-3-5-7
 وظيفة ال مناا.عالمة هبخت على مجيع التوصيالت املرابة على الصاريج النقال  عهوض 6-7-3-5-8
يقررل عرر  ضررغط  ال لتحمررل ضررغط مقرردر غررالقييررة وسرريلة يخرررى لإل يو اررل صررمام حررابس  برر ييصررمم و  6-7-3-5-9

مجيررع الصررمامات  إغررالقكرروم التشررغيل األقصررى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج مررع مراعرراة تربررات احلرررارة املتوقعررة يثنرراء النقررل. وي
. وللصرررمامات احلابسرررة األخررررى يكررروم الوضرررع يف اجتررراا حرارررة عقرررارب السررراعة الررردوارة اليدويرررةقبضرررة ال بتحريررركاحلابسرررة امللولبرررة 

 ميك  فتحاا ع  غ  قصد. ال وهصمم مجيع الصمامات احلابسة ئيغ )املفتوح واملغلق( واجتاا اإلغالق مبينا  بوضوح.
وهبرر  وهرارر  التوصرريالت األ بوبيررة ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  هصررمم 6-7-3-5-10

 بوبيررة مصررنوعة مرر  مرراتة معد يررة مناسرربة. وهسررتخدم احلررراريخت، والصرردمات امليكا يكيررة واالهتررزازات. وهكرروم مجيررع التوصرريالت األ
 وصالت األ ابي  امللحومة حيثما يمك .

حلامررا  معررد يا  قويررا  بررنفس  هلحررم يو الوصررالت يف األ ابيرر  النحاسرريةوالز ررك النحرراس بسرربيكة مرر  هلحررم  6-7-3-5-11
قرد حيردث  امرا  متا رة األ ابير مر  هقلرل الوصرالت  وال س.525ºعر   لرذا السربيكةهقل تربرة ا صراار مروات اللحرام  وال القدر.

 عند قطع س  اللوال .
أل بوبية والرتايبات األ بوبية ع  يربعة يمثال ضغط التشغيل ال يقل ضغط اال فجار يف مجيع التوصيالت ا 6-7-3-5-12

وسرريلة  يو يربعررة يمثررال الضررغط الررذ  قررد يتعررر  لرر  الصرراريج يثنرراء اخلدمررة بفعررل مضررخة يو األقصرى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج
 .(باستثناء وسائل مفيف الضغط)يخرى 

 لحقات.هستخدم املعاتم الطروقة يف بناء الصمامات وامل 6-7-3-5-13
 فتحات القاع 6-7-3-6
عنرردما يبرررخت هوبيررر  و  .لة غررر  مرردتة معينرررة يف صرررااريج  قالررة لرررا فتحررات يف القررراعال هنقررل غرررازات مسرريَّ  6-7-3-6-1

هكروم هنرا  فتحرات حتر  مسرتوى  ال يم فتحرات القراع حمظرورة، فا ر  6-2-5-2-4 املنصروص علير  يف T50الصااريج النقالة 
 عند ملئ  إىل يقصى حد ملء مسموح ب . السائل يف وعاء الصاريج

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-7
ياثر لتخفيف الضغط م  النوع احململ بناب . وهنفتح وسرائل مفيرف  يو يزوت ال صاريج  قال بوسيلة 6-7-3-7-1

يف  110عراتل هكوم مفتوحة بالكامل عند ضرغط يو يقل ع  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب   ال عند ضغط الضغط يوهوماهيا  
حترر  يف املائررة  10يقررل عرر   ال هررذا الوسررائل بعررد التفريررغ قريبررا  مرر  ضررغط غلررقمرر  ضررغط التشررغيل األقصررى املسررموح برر . وهاملائررة 

الضرغط الررذ  يبردي عنرردا التفريرغ وهظررل مغلقرة يف مجيررع الضرغوط األتىن مرر  ذلرك. وهكرروم وسرائل مفيررف الضرغط مرر   روع يقرراوم 
مة غ  املرابة على التوايل مع وسريلة مفيرف ضرغط يسمح باستخدام األقراص القص   وال السائل.متوةر لك يف ذ مبا القوى الدينامية،
 حمملة بناب .
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هكروةم ي  ضرغط  يو هسررب الغراز، يو هصمم وسائل مفيرف الضرغط ئيرغ متنرع تخرول ي  مروات غريبرة، 6-7-3-7-2
 زائد خطر.

دتة يف هوبيرر  الصررااريج احملرر ،لنقررل غررازات مسرريلة غرر  مرردتة معينررةالصررااريج النقالررة املترروخى اسررتخداماا  6-7-3-7-3
يكر   مل ، هكروم مرزوتة بوسريلة لتخفيرف الضرغط هوافرق عليارا السرلطة املختصرة. ومرا6-2-5-2-4املنصروص علير  يف  T50النقالة 

احلمولرة، فا ر  يتعرخت يم هتضرم   الصاريج النقال يف اخلدمة املخصصة ل  مزوتا  بوسيلة لتخفيف الضغط مصرنوعة مر  مروات هتوافرق مرع
وسريلة األمررام قرصررا  قصرما  يسرربق وسرريلة لتخفيرف الضررغط حمملررة بنراب . ويررزوت احليررز الرذ  يقررع بررخت القررص القصررم ووسرريلة مفيررف 

التسررري  الررذ   الثقرر  يو القرررص يو متررزقكشررف بمؤشررر تليلرري مناسرر . ويسررمح هررذا الرتهيرر   الضررغط مبررا ومرت لقيرراس الضررغط يو
ضرغط بردء يف املائرة علرى  10بنسربة  زيردمسري ياعنرد ضرغط  ةص القصرماقرر األ هتمرزقميك  يم يسب  قصور وسيلة مفيف الضغط. و 

 ب  وسيلة التخفيف.ميز التفريغ الذ  هت
 الضرررررغط املبرررررخت ديف حالرررررة الصرررررااريج النقالرررررة املتعررررردتة األغررررررا ، هنفرررررتح وسرررررائل مفيرررررف الضرررررغط عنررررر 6-7-3-7-4

 للغاز الذ  يتميز بأعلى ضغط يقصى مسموح ب  بخت الغازات الي يسمح بنقلاا يف الصاريج النقال. 1-7-3-7-6يف 
 وسائل تخفيف الضغطمعدل التصريف في  6-7-3-8
 يررا  افلصراريج النقرال اباالكاملرة النر ام التصرريف اجملمرع لوسرائل التخفيرف يف حالررة إحاطرة  معردلكروم ي 6-7-3-8-1

مر  ضرغط التشرغيل األقصرى املسرموح بر . يف املائرة  120يتجراوز  ال ئيغ (مبا يف ذلك الرتاام)لوقف الضغط يف وعاء الصاريج 
حالررة الصررااريج النقالررة املتعرردتة  ويف املوصررى برر  بالكامررل، معرردل التصررريفوهسررتخدم وسررائل مفيررف ضررغط حمملررة بنرراب  لبلررو  

هصررريف مرر  بررخت  معرردلمررع لوسررائل مفيررف الضررغط علررى يسرراس الغرراز الررذ  يتطلرر  يعلررى التصررريف اجمل معرردلدت حيرراألغرررا  
 الغازات الي يسمح بنقلاا يف الصااريج النقالة.

 فررراتى جممرروع ميثررل ذ مجررايل املطلرروب لوسررائل التخفيررف الررعرردل االلتعيررخت امل (4)التاليررةلررة هسررتخدم املعات 6-7-3-8-1-1
 جلميع الوسائل املستخدمة: عدالتامل

 
 حيغ:

Q =  يف الظرروف  (/ثا يرة3م)احلد األتىن املطلوب ملعدل هصريف اهلرواء باألمترار املكعبرة يف الثا يرة
 ؛(الف  273)س ºبار وتربة حرارة صفر  1القياسية: ضغط 

F =  يلي: اما  معامل قيمت 
  1 = F ؛ألوعية الصااريج غ  املعزولة 

__________ 
يف م. يمرا ال هنطبق هذا املعاتلة إال على الغازات املسيلة غ  املردتة الري هكروم ترباهترا احلربرة يعلرى اثر ا  مر  تربرة احلررارة يف ظرروف الررتاا (4) 

هصررريف وسررائل  معرردليف حسرراب هراعررى لغررازات الرري هكرروم ترباهتررا احلربررة قريبررة يو يقررل مرر  تربررة احلرررارة يف ظررروف الرررتاام، فا رر  حالررة ا
-CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2 ا ظر على سبيل املثرال)مفيف الضغط خصائص الغاز احلرارية الدينامية 

Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".) 
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فتحررات فحررص يخرررى ذات حجررم مناسرر  للتمكررخت مرر   يو هرزوةت مجيررع الصررااريج النقالررة بفتحررة تخررول 6-7-3-5-6
 صالح تاخل الصاريج.براء فحص تاخلي والوصول للقيام بعمليات الصيا ة واإلإ

 بقدر اإلمكام عمليا . جتمع الرتايبات اخلاربية معا   6-7-3-5-7
 وظيفة ال مناا.عالمة هبخت على مجيع التوصيالت املرابة على الصاريج النقال  عهوض 6-7-3-5-8
يقررل عرر  ضررغط  ال لتحمررل ضررغط مقرردر غررالقييررة وسرريلة يخرررى لإل يو اررل صررمام حررابس  برر ييصررمم و  6-7-3-5-9

مجيررع الصررمامات  إغررالقكرروم التشررغيل األقصررى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج مررع مراعرراة تربررات احلرررارة املتوقعررة يثنرراء النقررل. وي
. وللصرررمامات احلابسرررة األخررررى يكررروم الوضرررع يف اجتررراا حرارررة عقرررارب السررراعة الررردوارة اليدويرررةقبضرررة ال بتحريررركاحلابسرررة امللولبرررة 

 ميك  فتحاا ع  غ  قصد. ال وهصمم مجيع الصمامات احلابسة ئيغ )املفتوح واملغلق( واجتاا اإلغالق مبينا  بوضوح.
وهبرر  وهرارر  التوصرريالت األ بوبيررة ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  هصررمم 6-7-3-5-10

 بوبيررة مصررنوعة مرر  مرراتة معد يررة مناسرربة. وهسررتخدم احلررراريخت، والصرردمات امليكا يكيررة واالهتررزازات. وهكرروم مجيررع التوصرريالت األ
 وصالت األ ابي  امللحومة حيثما يمك .

حلامررا  معررد يا  قويررا  بررنفس  هلحررم يو الوصررالت يف األ ابيرر  النحاسرريةوالز ررك النحرراس بسرربيكة مرر  هلحررم  6-7-3-5-11
قرد حيردث  امرا  متا رة األ ابير مر  هقلرل الوصرالت  وال س.525ºعر   لرذا السربيكةهقل تربرة ا صراار مروات اللحرام  وال القدر.

 عند قطع س  اللوال .
أل بوبية والرتايبات األ بوبية ع  يربعة يمثال ضغط التشغيل ال يقل ضغط اال فجار يف مجيع التوصيالت ا 6-7-3-5-12

وسرريلة  يو يربعررة يمثررال الضررغط الررذ  قررد يتعررر  لرر  الصرراريج يثنرراء اخلدمررة بفعررل مضررخة يو األقصرى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج
 .(باستثناء وسائل مفيف الضغط)يخرى 

 لحقات.هستخدم املعاتم الطروقة يف بناء الصمامات وامل 6-7-3-5-13
 فتحات القاع 6-7-3-6
عنرردما يبرررخت هوبيررر  و  .لة غررر  مرردتة معينرررة يف صرررااريج  قالررة لرررا فتحررات يف القررراعال هنقررل غرررازات مسرريَّ  6-7-3-6-1

هكروم هنرا  فتحرات حتر  مسرتوى  ال يم فتحرات القراع حمظرورة، فا ر  6-2-5-2-4 املنصروص علير  يف T50الصااريج النقالة 
 عند ملئ  إىل يقصى حد ملء مسموح ب . السائل يف وعاء الصاريج

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-7
ياثر لتخفيف الضغط م  النوع احململ بناب . وهنفتح وسرائل مفيرف  يو يزوت ال صاريج  قال بوسيلة 6-7-3-7-1

يف  110عراتل هكوم مفتوحة بالكامل عند ضرغط يو يقل ع  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب   ال عند ضغط الضغط يوهوماهيا  
حترر  يف املائررة  10يقررل عرر   ال هررذا الوسررائل بعررد التفريررغ قريبررا  مرر  ضررغط غلررقمرر  ضررغط التشررغيل األقصررى املسررموح برر . وهاملائررة 

الضرغط الررذ  يبردي عنرردا التفريرغ وهظررل مغلقرة يف مجيررع الضرغوط األتىن مرر  ذلرك. وهكرروم وسرائل مفيررف الضرغط مرر   روع يقرراوم 
مة غ  املرابة على التوايل مع وسريلة مفيرف ضرغط يسمح باستخدام األقراص القص   وال السائل.متوةر لك يف ذ مبا القوى الدينامية،
 حمملة بناب .
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هكروةم ي  ضرغط  يو هسررب الغراز، يو هصمم وسائل مفيرف الضرغط ئيرغ متنرع تخرول ي  مروات غريبرة، 6-7-3-7-2
 زائد خطر.

دتة يف هوبيرر  الصررااريج احملرر ،لنقررل غررازات مسرريلة غرر  مرردتة معينررةالصررااريج النقالررة املترروخى اسررتخداماا  6-7-3-7-3
يكر   مل ، هكروم مرزوتة بوسريلة لتخفيرف الضرغط هوافرق عليارا السرلطة املختصرة. ومرا6-2-5-2-4املنصروص علير  يف  T50النقالة 

احلمولرة، فا ر  يتعرخت يم هتضرم   الصاريج النقال يف اخلدمة املخصصة ل  مزوتا  بوسيلة لتخفيف الضغط مصرنوعة مر  مروات هتوافرق مرع
وسريلة األمررام قرصررا  قصرما  يسرربق وسرريلة لتخفيرف الضررغط حمملررة بنراب . ويررزوت احليررز الرذ  يقررع بررخت القررص القصررم ووسرريلة مفيررف 

التسررري  الررذ   الثقرر  يو القرررص يو متررزقكشررف بمؤشررر تليلرري مناسرر . ويسررمح هررذا الرتهيرر   الضررغط مبررا ومرت لقيرراس الضررغط يو
ضرغط بردء يف املائرة علرى  10بنسربة  زيردمسري ياعنرد ضرغط  ةص القصرماقرر األ هتمرزقميك  يم يسب  قصور وسيلة مفيف الضغط. و 

 ب  وسيلة التخفيف.ميز التفريغ الذ  هت
 الضرررررغط املبرررررخت ديف حالرررررة الصرررررااريج النقالرررررة املتعررررردتة األغررررررا ، هنفرررررتح وسرررررائل مفيرررررف الضرررررغط عنررررر 6-7-3-7-4

 للغاز الذ  يتميز بأعلى ضغط يقصى مسموح ب  بخت الغازات الي يسمح بنقلاا يف الصاريج النقال. 1-7-3-7-6يف 
 وسائل تخفيف الضغطمعدل التصريف في  6-7-3-8
 يررا  افلصراريج النقرال اباالكاملرة النر ام التصرريف اجملمرع لوسرائل التخفيرف يف حالررة إحاطرة  معردلكروم ي 6-7-3-8-1

مر  ضرغط التشرغيل األقصرى املسرموح بر . يف املائرة  120يتجراوز  ال ئيغ (مبا يف ذلك الرتاام)لوقف الضغط يف وعاء الصاريج 
حالررة الصررااريج النقالررة املتعرردتة  ويف املوصررى برر  بالكامررل، معرردل التصررريفوهسررتخدم وسررائل مفيررف ضررغط حمملررة بنرراب  لبلررو  

هصررريف مرر  بررخت  معرردلمررع لوسررائل مفيررف الضررغط علررى يسرراس الغرراز الررذ  يتطلرر  يعلررى التصررريف اجمل معرردلدت حيرراألغرررا  
 الغازات الي يسمح بنقلاا يف الصااريج النقالة.

 فررراتى جممرروع ميثررل ذ مجررايل املطلرروب لوسررائل التخفيررف الررعرردل االلتعيررخت امل (4)التاليررةلررة هسررتخدم املعات 6-7-3-8-1-1
 جلميع الوسائل املستخدمة: عدالتامل

 
 حيغ:

Q =  يف الظرروف  (/ثا يرة3م)احلد األتىن املطلوب ملعدل هصريف اهلرواء باألمترار املكعبرة يف الثا يرة
 ؛(الف  273)س ºبار وتربة حرارة صفر  1القياسية: ضغط 

F =  يلي: اما  معامل قيمت 
  1 = F ؛ألوعية الصااريج غ  املعزولة 

__________ 
يف م. يمرا ال هنطبق هذا املعاتلة إال على الغازات املسيلة غ  املردتة الري هكروم ترباهترا احلربرة يعلرى اثر ا  مر  تربرة احلررارة يف ظرروف الررتاا (4) 

هصررريف وسررائل  معرردليف حسرراب هراعررى لغررازات الرري هكرروم ترباهتررا احلربررة قريبررة يو يقررل مرر  تربررة احلرررارة يف ظررروف الرررتاام، فا رر  حالررة ا
-CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2 ا ظر على سبيل املثرال)مفيف الضغط خصائص الغاز احلرارية الدينامية 

Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".) 
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  F = U(649-t)/13.6 لألوعية املعزولة 
 حيغ: 0.25بأ  حال يقل م   هكوم ال ولك   

U =  38 عند 1-الف  2-م واتاملوصلية احلرارية للماتة العازلة، بوحدات ايلوº؛س 
t =  تربررة احلرررارة الفعليررة للغرراز املسرريل غرر  املرردت يثنرراء املررلء(ºس) ؛ وعنرردما هكرروم

 س:t  =15ºلتك   ،هذا الدربة غ  معروفة
العرزل  املبينة يعالا ألوعية الصااريج املعزولة شريطة يم يكوم Fوميك  استخدام قيمة   

 ؛2-1-8-3-7-6مستوفيا  لالشرتاطات املبينة يف 
A = املساحة اخلاربية الكلية لوعاء الصاريج باألمتار املربعة؛ 
Z =  عندما يكوم هذا املعامل غ  معروف، لتك  )معامل اال ضغاط الغاز  يف حالة الرتاام

Z = 1.0)؛ 
T =   تربررة احلرررارة املطلقررة بررالكلف(º+273س)  فرروق مسررتوى وسررائل مفيررف الضررغط يف حالررة

 الرتاام؛
L = احلرارة الكامنة لتبخ  السائل بوحدات ايلوبول/اغ يف حالة الرتاام؛ 

M = الوزم اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 
C =   ادالة للنسبة حدى املعاتالت التالية  إثاب  يشتق مk  النوعية. ةللحرار 

 
 حيغ:

cp احلرارة النوعية عند ضغط ثاب ؛ 
cv . احلرارة النوعية عند حجم ثاب 

 : k > 1وعندما هكوم
 

 
 غ  معروفة: k يو=k  1وعندما هكوم 

 
 2.7183هي الثاب  الرياضي  eحيغ 

v

p

C
C

k 

1
1

1
2 














k
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 م  اجلدول التايل: Cوميك  يخذ قيمة  
K C K C K C 

1.00 
1.02 
1.04 
1.06 
1.08 
1.10 
1.12 
1.14 
1.16 
1.18 
1.20 
1.22 
1.24 

0.607 
0.611 
0.615 
0.620 
0.624 
0.628 
0.633 
0.637 
0.641 
0.645 
0.649 
0.652 
0.656 

1.26 
1.28 
1.30 
1.32 
1.34 
1.36 
1.38 
1.40 
1.42 
1.44 
1.46 
1.48 
1.50 

0.660 
0.664 
0.667 
0.671 
0.674 
0.678 
0.681 
0.685 
0.688 
0.691 
0.695 
0.698 
0.701 

1.52 
1.54 
1.56 
1.58 
1.60 
1.62 
1.64 
1.66 
1.68 
1.70 
2.00 
2.20 

0.704 
0.707 
0.710 
0.713 
0.716 
0.719 
0.722 
0.725 
0.728 
0.731 
0.770 
0.793 

اهليئرررة  يو التنفررريس ملوافقرررة السرررلطة املختصرررة معررردلالعرررزل املسرررتخدمة ألغررررا  هقليرررل  منظومررراتمضرررع  6-7-3-8-1-2
 العزل املعتمدة هلذا الغر : منظوماتمجيع احلاالت، هستوا الشروط التالية يف  ويف املخوَّلة م  قبلاا.

 س؛649ºيم هظل فعالة يف مجيع تربات احلرارة ح   (ي)
 يعلى. يو س700ºهغلف مباتة تربة ا صاارها و  (ب)

 على وسائل تخفيف الضغطوضع العالمات  6-7-3-9
 يلي: ما هوضع عالمات واضحة وتائمة على ال وسيلة لتخفيف الضغط هتضم  6-7-3-9-1

 الي يبدي عندها عمل وسيلة التصريف؛ (ايلوباسكال يو بار)قيمة الضغط  (ي)
 ؛اب عند ضغط التصريف للوسائل احململة بناملسموح ب  للتفاوت  احلد األقصى (ب)
 احلرارة املربعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛تربة  (ج)
 (؛/ث3م)املقدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسية م  اهلواء يف الثا ية  معدل التصريف (ت)

األقرررراص القصرررمة  يو مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب  للتصرررريف لوسررريلة مسررراحة املقطرررع العرضررري )ه(
 (؛2مباملليمرتات املربعة )م

 عمليا :ذلك  املعلومات التالية ييضا  الما يمك  وهبخت
 الصلة.  الكتالوج ذ رقماسم الصا ع و  )و(
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  F = U(649-t)/13.6 لألوعية املعزولة 
 حيغ: 0.25بأ  حال يقل م   هكوم ال ولك   

U =  38 عند 1-الف  2-م واتاملوصلية احلرارية للماتة العازلة، بوحدات ايلوº؛س 
t =  تربررة احلرررارة الفعليررة للغرراز املسرريل غرر  املرردت يثنرراء املررلء(ºس) ؛ وعنرردما هكرروم

 س:t  =15ºلتك   ،هذا الدربة غ  معروفة
العرزل  املبينة يعالا ألوعية الصااريج املعزولة شريطة يم يكوم Fوميك  استخدام قيمة   

 ؛2-1-8-3-7-6مستوفيا  لالشرتاطات املبينة يف 
A = املساحة اخلاربية الكلية لوعاء الصاريج باألمتار املربعة؛ 
Z =  عندما يكوم هذا املعامل غ  معروف، لتك  )معامل اال ضغاط الغاز  يف حالة الرتاام

Z = 1.0)؛ 
T =   تربررة احلرررارة املطلقررة بررالكلف(º+273س)  فرروق مسررتوى وسررائل مفيررف الضررغط يف حالررة

 الرتاام؛
L = احلرارة الكامنة لتبخ  السائل بوحدات ايلوبول/اغ يف حالة الرتاام؛ 

M = الوزم اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 
C =   ادالة للنسبة حدى املعاتالت التالية  إثاب  يشتق مk  النوعية. ةللحرار 

 
 حيغ:

cp احلرارة النوعية عند ضغط ثاب ؛ 
cv . احلرارة النوعية عند حجم ثاب 

 : k > 1وعندما هكوم
 

 
 غ  معروفة: k يو=k  1وعندما هكوم 

 
 2.7183هي الثاب  الرياضي  eحيغ 
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 م  اجلدول التايل: Cوميك  يخذ قيمة  
K C K C K C 
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1.24 

0.607 
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0.615 
0.620 
0.624 
0.628 
0.633 
0.637 
0.641 
0.645 
0.649 
0.652 
0.656 

1.26 
1.28 
1.30 
1.32 
1.34 
1.36 
1.38 
1.40 
1.42 
1.44 
1.46 
1.48 
1.50 
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0.667 
0.671 
0.674 
0.678 
0.681 
0.685 
0.688 
0.691 
0.695 
0.698 
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1.60 
1.62 
1.64 
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0.704 
0.707 
0.710 
0.713 
0.716 
0.719 
0.722 
0.725 
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اهليئرررة  يو التنفررريس ملوافقرررة السرررلطة املختصرررة معررردلالعرررزل املسرررتخدمة ألغررررا  هقليرررل  منظومررراتمضرررع  6-7-3-8-1-2
 العزل املعتمدة هلذا الغر : منظوماتمجيع احلاالت، هستوا الشروط التالية يف  ويف املخوَّلة م  قبلاا.

 س؛649ºيم هظل فعالة يف مجيع تربات احلرارة ح   (ي)
 يعلى. يو س700ºهغلف مباتة تربة ا صاارها و  (ب)

 على وسائل تخفيف الضغطوضع العالمات  6-7-3-9
 يلي: ما هوضع عالمات واضحة وتائمة على ال وسيلة لتخفيف الضغط هتضم  6-7-3-9-1

 الي يبدي عندها عمل وسيلة التصريف؛ (ايلوباسكال يو بار)قيمة الضغط  (ي)
 ؛اب عند ضغط التصريف للوسائل احململة بناملسموح ب  للتفاوت  احلد األقصى (ب)
 احلرارة املربعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القصمة؛تربة  (ج)
 (؛/ث3م)املقدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسية م  اهلواء يف الثا ية  معدل التصريف (ت)

األقرررراص القصرررمة  يو مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب  للتصرررريف لوسررريلة مسررراحة املقطرررع العرضررري )ه(
 (؛2مباملليمرتات املربعة )م

 عمليا :ذلك  املعلومات التالية ييضا  الما يمك  وهبخت
 الصلة.  الكتالوج ذ رقماسم الصا ع و  )و(
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توحيرد لل ةالدولير املنظمرة بخت على وسائل مفيف الضرغط وفقرا  ملعيراري  ذاملقدر ال معدل التصريفدت حي 6-7-3-9-2
  .ISO 4126-7:2004 رقم، واملعيار ISO 4126-1:2004 رقم، القياسي

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-10
عررائق إىل  بررال يسررمح مبرررور التصررريف املطلرروب مبررا وسررائل مفيررف الضررغط اافيررا  هوصرريالت يكروم حجررم  6-7-3-10-1

حيثمرا يكروم الصراريج مرزوتا  بوسرائل  إال يرا  ي  صمام حابس بخت وعراء الصراريج ووسرائل مفيرف الضرغط وال وسيلة األمام.
هكوم الصمامات احلابسرة الري مردم وسرائل التصرريف العاملرة بالفعرل حمكمرة  حيثماألسباب يخرى و  يو ا ةمزتوبة ألغرا  الصي

بنظام إحكام جيعل وسيلة واحدة على األقل م  الوسائل املزتوبرة  فيما بينااهكوم الصمامات احلابسة متصلة  يو يف وضع مفتوح
فتحرة هرؤت   ةيف يير عرائقيكروم هنرا  ي   وال .8-3-7-6بات الروارتة يف يف وضع التشغيل باستمرار وقاترة على استيفاء املتطل

وسرائل يوقف التدفق م  وعاء الصراريج إىل هلرك الوسريلة. وهصررف  يو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل يو وسيلة هنفيسإىل 
السوائل املنصرفة يف اجلرو توم يم  وي األ ابي  اخلاربة م  خمارج وسائل مفيف الضغط، يف حالة استخداماا، البخار يو التنفيس

 .التخفيفهسب  سوى يقل ضغط مرهد وك  على وسائل 
 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-11
ميكرر  عمليررا  مرر   مررا يكرروم مرردخل ييررة وسرريلة لتخفيررف الضررغط يف قمررة وعرراء الصرراريج يف وضررع يقرررب 6-7-3-11-1

وسرائل مفيرف الضرغط حتر  ظرروف املرلء األقصرى يف حيرز البخرار يف الوعرراء املرارز الطرويل والعرضري للوعراء. وهقرع مرداخل مجيرع 
املسيلة غ  املدتة اللاوبة يكوم البخار  حالة الغازات ويف وهكوم الوسائل مرهبة ئيغ هكفل هصريف البخار املنطلق بدوم عوائق.

ويسمح باستخدام وسائل واقية حتررف مسرار البخرار جتعل  يتالمس مع الوعاء.  ال املنطلق موباا  بعيدا  ع  وعاء الصاريج بطريقة
 .خفيفاملطلوب لوسيلة الت معدل التصريفخيف  ذلك م   يال شريطة

وحلمايرة الوسرائل  املخروَّلختهتخذ هرهيبات لوضع وسائل مفيف الضغط بعيدا  ع  متناول األشخاص غر   6-7-3-11-2
 م  العط  يف حالة ا قالب الصاريج النقال.

 القياس جهزةأ 6-7-3-12

هسرتخدم  وال للقياس. بأبازة، فا   يتعخت يم يكوم مزوتا  كتلةيك  مزمعا  ملء الصاريج النقال بال مل ما 6-7-3-12-1
يبارررزة القيررراس املصرررنوعة مررر  مررروات هشرررة يخررررى إذا اا ررر  هرررتالمس مباشررررة مرررع حمتويرررات  يو يبارررزة حتديرررد املنسررروب الزبابيرررة

 الصاريج.

 الرفع والتثبيت ومرابط ،الحماية أطرج النقالة، و دعائم الصهاري 6-7-3-13

هصمم الصااريج النقالة وهب  ليكل تاعم يوفر هلا قاعدة مأمو ة يثناء النقل. وهؤخذ يف االعتبار يف هذا  6-7-3-13-1
 يطرر يو مزالرق. ويسمح برتاير  10-2-3-7-6وعامل األمام املبخت يف  9-2-3-7-6اجلا   م  التصميم القوى املبينة يف 

 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو

ووسرائل  (تإمثل احلماالت، واألطرر، )يسب  جمموع اإلبااتات الي هسبباا تعائم الصاريج  يال يتعخت 6-7-3-13-2
ع رفررع الصرراريج النقررال وهثبيترر  إبارراتا  مفرطررا  يف ي  بررزء مرر  يبررزاء وعرراء الصرراريج. وهرارر  وسررائل رفررع وهثبيرر  تائمررة علررى مجيرر
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يفضرل هرايباررا علررى تعرائم الصرراريج، ولكرر  ميكر  هثبيتاررا يف يلررواح التقويرة املوبرروتة علررى الصراريج عنررد  قررط و  .الصرااريج النقالررة
 التدعيم.

 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم واألطر. 6-7-3-13-3

 بررزءا   الشرروايةإغررالق مناشرر  الروافررع ة. وهكرروم وسررائل ييكرروم باإلمكررام إغررالق مناشرر  الروافررع الشرروا 6-7-3-13-4
ة قابلرة لإلغرالق يف الصرااريج النقالررة ييلررزم وبروت مناشر  للروافرع الشروا وال مربوطرة بر  بصرفة تائمرة. تائمرا  مر  هيكرل احلمايرة يو

 مرتا  شريطة: 3.65يتجاوز طوهلا  ال الي

 بنصرراليم يكرروم وعرراء الصرراريج مررع مجيررع الرتايبررات حمميررا  بصررورة بيرردة مرر  خطررر االصررطدام  (ي)
 ة؛يالرافعة الشوا

 ع   صف الطول األقصى للصاريج النقال. الشوايةيال هقل املسافة بخت مرااز مناش  الروافع و  (ب)

يوعيرررة  ىمررحت، 3-2-2-4يف  ختهررو مبرررهكرروم الصرررااريج النقالررة حمميرررة يثنرراء النقررل حسررربما  ال عنرردما 6-7-3-13-5
الرتايبررات  ىمررحتاال قررالب. و  يو الطررويل يو الصررااريج ومعرردات التشررغيل مرر  العطرر  الررذ  قررد يلحررق لررا  تيجررة للصرردم اجلررا يب

ا قررالب الصرراريج النقررال فرروق هرايباهرر . وهتضررم  يمثلررة  يو اخلاربيررة ئيررغ يسررتبعد ا طررالق حمتويررات وعرراء الصرراريج لرردى الصرردم
 احلماية:

احلمايرررة مررر  هرررأث  الصررردم اجلرررا يب، الررري قرررد هتكررروم مررر  اسرررتخدام قضررربام طوليرررة حلمايرررة وعررراء  (ي)
 الصاريج م  اجلا بخت عند مستوى خط الوسط؛

قضربام هردعيم هثبر   يو هتكروم مر  حلقرات ميكر  يممحاية الصاريج النقرال مر  اال قرالب، الري  (ب)
 ؛عد هيكل احلماية

 ؛إطار يو هتكوم م  مصدة  ميك  يمالي  احلماية م  الصدم اخللفي، (ج)

اال قرالب باسررتخدام هيكرل للحمايررة هنطبررق  يو محايرة وعرراء الصراريج مرر  العطر  بسررب  الصرردم (ت)
  .ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة معيارعلي  مواصفات 

 اعتماد التصميم 6-7-3-14
اهليئة املخوَّلة م  قبلاا شااتة اعتمات للتصميم لكرل هصرميم بديرد لصراريج  يو هصدر السلطة املختصة 6-7-3-14-1

هلرررررك السرررررلطة، وي ررررر  مناسررررر  للغرررررر  املخصرررررص  مررررر  قبرررررلد هرررررذا الشرررررااتة برررررأم الصررررراريج النقرررررال قرررررد فحرررررص فيررررر قرررررال. وه
املبررخت  T50 النقالررة هوبيرر  الصررااريج األحكررام اخلاصررة بالغررازات املبينررة يف وحيثمررا يناسرر ،اشرررتاطات هررذا الفصررل،  ويسررتويف لرر 
 تاج جمموعة م  الصااريج النقالة بدوم هغي  يف التصميم، هكروم الشرااتة صراحلة للمجموعرة الارا. إ. وعند 6-2-5-2-4 يف

ويتعررخت يم هشرر  الشررااتة إىل هقريررر اختبررار النمرروذج األويل للصرراريج، والغررازات املسررموح بنقلاررا فيرر ، ومرروات بنرراء وعرراء الصرراريج 
، ي  العالمرررة املميرررزة يراضرريااعالمرررة الدولررة الررري مررنح االعتمرررات يف  يو االعتمررات مررر  العالمررة املميرررزة رقرررممرررات. ويتكرروم االعت رقررمو 

التسرجيل.  رقرم، و 1968 ةلعامراهقضري بر  اهفاقيرة فيينرا بشرأم حرارة املررور علرى الطررق  ملرا املررور الردويل وفقرا    ظرام لالستخدام يف
. وجيرروز اسررتخدام اعتمررات التصررميم العتمررات صررااريج  قالررة يصررغر 2-1-7-6ديلررة وفقررا  للفقرررة وهرذار يف الشررااتة ي  هرهيبررات ب
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توحيرد لل ةالدولير املنظمرة بخت على وسائل مفيف الضرغط وفقرا  ملعيراري  ذاملقدر ال معدل التصريفدت حي 6-7-3-9-2
  .ISO 4126-7:2004 رقم، واملعيار ISO 4126-1:2004 رقم، القياسي

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-10
عررائق إىل  بررال يسررمح مبرررور التصررريف املطلرروب مبررا وسررائل مفيررف الضررغط اافيررا  هوصرريالت يكروم حجررم  6-7-3-10-1

حيثمرا يكروم الصراريج مرزوتا  بوسرائل  إال يرا  ي  صمام حابس بخت وعراء الصراريج ووسرائل مفيرف الضرغط وال وسيلة األمام.
هكوم الصمامات احلابسرة الري مردم وسرائل التصرريف العاملرة بالفعرل حمكمرة  حيثماألسباب يخرى و  يو ا ةمزتوبة ألغرا  الصي

بنظام إحكام جيعل وسيلة واحدة على األقل م  الوسائل املزتوبرة  فيما بينااهكوم الصمامات احلابسة متصلة  يو يف وضع مفتوح
فتحرة هرؤت   ةيف يير عرائقيكروم هنرا  ي   وال .8-3-7-6بات الروارتة يف يف وضع التشغيل باستمرار وقاترة على استيفاء املتطل

وسرائل يوقف التدفق م  وعاء الصراريج إىل هلرك الوسريلة. وهصررف  يو إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل يو وسيلة هنفيسإىل 
السوائل املنصرفة يف اجلرو توم يم  وي األ ابي  اخلاربة م  خمارج وسائل مفيف الضغط، يف حالة استخداماا، البخار يو التنفيس

 .التخفيفهسب  سوى يقل ضغط مرهد وك  على وسائل 
 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-11
ميكرر  عمليررا  مرر   مررا يكرروم مرردخل ييررة وسرريلة لتخفيررف الضررغط يف قمررة وعرراء الصرراريج يف وضررع يقرررب 6-7-3-11-1

وسرائل مفيرف الضرغط حتر  ظرروف املرلء األقصرى يف حيرز البخرار يف الوعرراء املرارز الطرويل والعرضري للوعراء. وهقرع مرداخل مجيرع 
املسيلة غ  املدتة اللاوبة يكوم البخار  حالة الغازات ويف وهكوم الوسائل مرهبة ئيغ هكفل هصريف البخار املنطلق بدوم عوائق.

ويسمح باستخدام وسائل واقية حتررف مسرار البخرار جتعل  يتالمس مع الوعاء.  ال املنطلق موباا  بعيدا  ع  وعاء الصاريج بطريقة
 .خفيفاملطلوب لوسيلة الت معدل التصريفخيف  ذلك م   يال شريطة

وحلمايرة الوسرائل  املخروَّلختهتخذ هرهيبات لوضع وسائل مفيف الضغط بعيدا  ع  متناول األشخاص غر   6-7-3-11-2
 م  العط  يف حالة ا قالب الصاريج النقال.

 القياس جهزةأ 6-7-3-12

هسرتخدم  وال للقياس. بأبازة، فا   يتعخت يم يكوم مزوتا  كتلةيك  مزمعا  ملء الصاريج النقال بال مل ما 6-7-3-12-1
يبارررزة القيررراس املصرررنوعة مررر  مررروات هشرررة يخررررى إذا اا ررر  هرررتالمس مباشررررة مرررع حمتويرررات  يو يبارررزة حتديرررد املنسررروب الزبابيرررة

 الصاريج.

 الرفع والتثبيت ومرابط ،الحماية أطرج النقالة، و دعائم الصهاري 6-7-3-13

هصمم الصااريج النقالة وهب  ليكل تاعم يوفر هلا قاعدة مأمو ة يثناء النقل. وهؤخذ يف االعتبار يف هذا  6-7-3-13-1
 يطرر يو مزالرق. ويسمح برتاير  10-2-3-7-6وعامل األمام املبخت يف  9-2-3-7-6اجلا   م  التصميم القوى املبينة يف 

 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو

ووسرائل  (تإمثل احلماالت، واألطرر، )يسب  جمموع اإلبااتات الي هسبباا تعائم الصاريج  يال يتعخت 6-7-3-13-2
ع رفررع الصرراريج النقررال وهثبيترر  إبارراتا  مفرطررا  يف ي  بررزء مرر  يبررزاء وعرراء الصرراريج. وهرارر  وسررائل رفررع وهثبيرر  تائمررة علررى مجيرر
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يفضرل هرايباررا علررى تعرائم الصرراريج، ولكرر  ميكر  هثبيتاررا يف يلررواح التقويرة املوبرروتة علررى الصراريج عنررد  قررط و  .الصرااريج النقالررة
 التدعيم.

 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم واألطر. 6-7-3-13-3

 بررزءا   الشرروايةإغررالق مناشرر  الروافررع ة. وهكرروم وسررائل ييكرروم باإلمكررام إغررالق مناشرر  الروافررع الشرروا 6-7-3-13-4
ة قابلرة لإلغرالق يف الصرااريج النقالررة ييلررزم وبروت مناشر  للروافرع الشروا وال مربوطرة بر  بصرفة تائمرة. تائمرا  مر  هيكرل احلمايرة يو

 مرتا  شريطة: 3.65يتجاوز طوهلا  ال الي

 بنصرراليم يكرروم وعرراء الصرراريج مررع مجيررع الرتايبررات حمميررا  بصررورة بيرردة مرر  خطررر االصررطدام  (ي)
 ة؛يالرافعة الشوا

 ع   صف الطول األقصى للصاريج النقال. الشوايةيال هقل املسافة بخت مرااز مناش  الروافع و  (ب)

يوعيرررة  ىمررحت، 3-2-2-4يف  ختهررو مبرررهكرروم الصرررااريج النقالررة حمميرررة يثنرراء النقررل حسررربما  ال عنرردما 6-7-3-13-5
الرتايبررات  ىمررحتاال قررالب. و  يو الطررويل يو الصررااريج ومعرردات التشررغيل مرر  العطرر  الررذ  قررد يلحررق لررا  تيجررة للصرردم اجلررا يب

ا قررالب الصرراريج النقررال فرروق هرايباهرر . وهتضررم  يمثلررة  يو اخلاربيررة ئيررغ يسررتبعد ا طررالق حمتويررات وعرراء الصرراريج لرردى الصرردم
 احلماية:

احلمايرررة مررر  هرررأث  الصررردم اجلرررا يب، الررري قرررد هتكررروم مررر  اسرررتخدام قضررربام طوليرررة حلمايرررة وعررراء  (ي)
 الصاريج م  اجلا بخت عند مستوى خط الوسط؛

قضربام هردعيم هثبر   يو هتكروم مر  حلقرات ميكر  يممحاية الصاريج النقرال مر  اال قرالب، الري  (ب)
 ؛عد هيكل احلماية

 ؛إطار يو هتكوم م  مصدة  ميك  يمالي  احلماية م  الصدم اخللفي، (ج)

اال قرالب باسررتخدام هيكرل للحمايررة هنطبررق  يو محايرة وعرراء الصراريج مرر  العطر  بسررب  الصرردم (ت)
  .ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة معيارعلي  مواصفات 

 اعتماد التصميم 6-7-3-14
اهليئة املخوَّلة م  قبلاا شااتة اعتمات للتصميم لكرل هصرميم بديرد لصراريج  يو هصدر السلطة املختصة 6-7-3-14-1

هلرررررك السرررررلطة، وي ررررر  مناسررررر  للغرررررر  املخصرررررص  مررررر  قبرررررلد هرررررذا الشرررررااتة برررررأم الصررررراريج النقرررررال قرررررد فحرررررص فيررررر قرررررال. وه
املبررخت  T50 النقالررة هوبيرر  الصررااريج األحكررام اخلاصررة بالغررازات املبينررة يف وحيثمررا يناسرر ،اشرررتاطات هررذا الفصررل،  ويسررتويف لرر 
 تاج جمموعة م  الصااريج النقالة بدوم هغي  يف التصميم، هكروم الشرااتة صراحلة للمجموعرة الارا. إ. وعند 6-2-5-2-4 يف

ويتعررخت يم هشرر  الشررااتة إىل هقريررر اختبررار النمرروذج األويل للصرراريج، والغررازات املسررموح بنقلاررا فيرر ، ومرروات بنرراء وعرراء الصرراريج 
، ي  العالمرررة املميرررزة يراضرريااعالمرررة الدولررة الررري مررنح االعتمرررات يف  يو االعتمررات مررر  العالمررة املميرررزة رقرررممرررات. ويتكرروم االعت رقررمو 

التسرجيل.  رقرم، و 1968 ةلعامراهقضري بر  اهفاقيرة فيينرا بشرأم حرارة املررور علرى الطررق  ملرا املررور الردويل وفقرا    ظرام لالستخدام يف
. وجيرروز اسررتخدام اعتمررات التصررميم العتمررات صررااريج  قالررة يصررغر 2-1-7-6ديلررة وفقررا  للفقرررة وهرذار يف الشررااتة ي  هرهيبررات ب

- 399 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



400 

باسرررتخدام  فرررس هقنيرررات الصرررنع ومرررزوتة برررنفس الررردعائم وبوسرررائل إغرررالق  مصرررنوعة مررر  مررروات مررر   فرررس النررروع وبالسرررمك  فسررر 
 .اثلةوملحقات و

املعلومررات التاليرررة  ،للحصررول علررى اعتمرررات التصررميميتضررم  هقريررر اختبرررار النمرروذج األويل، الررذ  يقررردم  6-7-3-14-2
 األقل: على

، القياسرررررريتوحيررررررد لل ةالدوليرررررر املنظمررررررة املنطبررررررق، املبررررررخت يف معيررررررار احلمايررررررة إطررررررار تررررررائج اختبررررررار  (ي)
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-15-3-7-6 تائج الفحص األويل واالختبار الوارتي  يف و  (ب)

 .حخت ينطبق ،1-15-3-7-6  تائج اختبار الصدم الوارت يفو  (ج)
 الفحص واالختبار 6-7-3-15

ال هسررررتخدم الصررررااريج النقالررررة الرررري ينطبررررق علياررررا هعريررررف احلاويررررة يف االهفاقيررررة الدوليررررة بشررررأم سررررالمة  6-7-3-15-1
منررروذج يويل لكرررل هصرررميم الختبرررار الصررردم الطرررويل  باخضررراعهؤهرررل بنجررراح  مرررا مل ، بصررريغتاا املعدلرررة،1972(، CSCاحلاويرررات )

  .41 القسمالدينامي املبخت يف تليل االختبارات واملعاي ، اجلزء الرابع، 
الفحرررص )معررردات ارررل صررراريج  قرررال قبرررل هشرررغيل  للمررررة األوىل  ويبرررزاءيفحرررص وخيترررد وعررراء الصررراريج  6-7-3-15-2

مررع فحررص  (سررنوات 5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل ) ررس سررنوات  هتجرراوز ال وبعررد ذلررك علررى فرررتات (األوليررامواالختبررار 
 5 يف منتصرف الفررتة برخت الفحرص واالختبرار الردوريخت اررل (سرنة 2.5 الفحرص واالختبرار الردوريام ارل)واختبرار توريرخت وسرطيخت 

واختبررار اسررتثنائيام يشرار مرر  التراري  احملرردت لر . وينفررذ فحرص  3سرنة خررالل  2.5اررل سرنوات. وميكرر  هنفيرذ الفحررص واالختبرار  
  .7-15-3-7-6بصرف النظر ع  هاري  آخر فحص واختبار توريخت إذا اقتضى األمر ذلك مبوب  

للصرررراريج النقررررال مرابعررررة خلصررررائص التصررررميم، وفحصررررا  تاخليررررا   األوليرررراميتضررررم  الفحررررص واالختبررررار  6-7-3-15-3
 املقررررر  قلارررا فيررر ، واختبرررارا  للضرررغطلغرررازات املسررريلة غررر  املررردتة لوخاربيرررا  للصررراريج النقرررال وهرايباهررر  مرررع إيرررالء االعتبرررار الوابررر  

 باسرتخدام سرائل يو . وميكر  إبرراء اختبرار الضرغط ااختبرار هيردرويل2-3-3-7-6باإلشارة إىل اختبارات الضغط وفقا  للفقررة 
ملنع . وقبل هشغيل الصاريج النقال للمرة األوىل، جيرى ييضا  اختبار اهليئة املخوَّلة م  قبلاا يو غاز آخر مبوافقة السلطة املختصة يو

على حدة،  واختبار للتشغيل السليم جلميع وسائل التشغيل. وبعد إبراء اختبار الضغط على وعاء الصاريج وهرايباه  اال التسرب
ملسرتوى إبارات اامرل يف وعراء الصراريج، فحص مجيع اللحامات الي هتعرر  ه. و منع التسربمتد معا  بعد التجميع للتحقق م  

طريقررة اختبررار غرر  معطرر   يو ،ةفرروق الصرروهيباملوبررات االختبررار  يو ، باسررتخدام التصرروير باألشررعة،البرردئيوذلررك يثنرراء االختبررار 
 ينطبق ذلك على الغالف. وال مناسبة يخرى.

صا  تاخليا  وخاربيا ، واقاعدة عامة سنوات فح 5ال   اللذام جيريام يتضم  الفحص واالختبار الدوريام 6-7-3-15-4
بالقرردر الررالزم إلبررراء هقيرريم موثرروق حلالررة الصرراريج  إال إىل ذلررك ومررا ينررزع التغليررف والعررزل احلرررار  وال اختبررارا  للضررغط اهليرردرويل.

منرررع ق مررر  بعرررد التجميرررع للتحقررر ا  علرررى حررردة، مترررد معررر ارررالالنقرررال. وبعرررد إبرررراء اختبرررار الضرررغط علرررى وعررراء الصررراريج وهرايباهررر   
 لتسرب.ا
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سرنة، علرى األقرل، فحصرا  تاخليرا  وخاربيرا   2.5 ارل  اللرذام جيريرام يتضم  الفحرص واالختبرار الردوريام 6-7-3-15-5
واختبرارا   ملنرع التسررباملتروخى  قلارا فير ، واختبرارا   للغرازات املسريلة غر  املردتةللصاريج النقال وهرايباه  مع إيالء االعتبار الواب  

بالقردر املطلروب لعمرل  إال إىل ذلرك ومرا العرزل احلررار  يو ينرزع الغرالف وال   التشغيل السليم جلميرع معردات التشرغيل.للتحقق م
لنقل غاز مسريل غر  مردت واحرد، ميكر  االسرتغناء عر  الفحرص املخصصة هقييم موثوق حلالة الصاريج النقال. وللصااريج النقالة 

اهليئرة املخوَّلرة  يو طرائق فحص هقررها السلطة املختصة يو ضة عن  بطرائق اختبار يخرىاالستعا يو سنة 2.5 الداخلي الدور  ال
 م  قبلاا.

 5يعرر  للنقرل بعرد هراري  ا تاراء صرالحية آخرر فحرص واختبرار توريرخت ارل  يو ال يعبأ الصراريج النقرال 6-7-3-15-6
صراريج  قرال معبرأ قبرل هراري  ا تاراء صرالحية آخرر . غ  ي   ميكر   قرل 2-15-3-7-6سنوات على النحو املنصوص علي  يف 

هتجاوز ثالثة شاور بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار. وباإلضافة إىل ذلك، ميك   قل  ال فحص واختبار خالل فرتة
 الصاريج النقال بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار توريخت يف احلاالت التالية:

 ؛لءاالختبار التايل قبل إعاتة امل يو   قبل هنظيف ، ألغرا  إبراء الفحصبعد هفريغ  ولك (ي)
مررا  هتجرراوز سررتة شرراور بعررد هرراري  ا تارراء صررالحية آخررر فحررص واختبررار توريررخت، ال فرررتةخررالل و  (ب)

هوافررق السررلطة املختصررة علررى غرر  ذلررك، مرر  يبررل السررماح باعرراتة البضررائع اخلطرررة للررتخلص  مل
 ا بطريقة سليمة. ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل.إعاتة استخداما يو مناا

 معطوبررةيكرروم الفحررص واالختبررار االسررتثنائيام ضررروريخت عنرردما هظاررر علررى الصرراريج النقررال مسرراحات  6-7-3-15-7
تبرار حاالت يخرى هدل على قصور قد يؤثر يف سالمة الصراريج النقرال. ويعتمرد مردى الفحرص واالخ يو هسري ، يو مت الة، يو

علرررى األقرررل عناصرررر الفحرررص  ذلرررك التررردهور الرررذ  يظارررر علرررى الصررراريج النقرررال. ويتضرررم  يو االسرررتثنائيخت علرررى حجرررم العطررر 
  .5-15-3-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5 واالختبار الدوريخت ال

 يلي: ما هكفل الفحوص الداخلية واخلاربية 6-7-3-15-8

 التشررررروهات يو اال بعابرررررات يو الرررررد ، يو الت ارررررل يو فحرررررص وعررررراء الصررررراريج لكشرررررف النقرررررر (ي)
ي  مظررراهر يخررررى مثرررل التسرررري  ميكررر  يم جتعرررل وعررراء الصررراريج غررر   يو عيررروب اللحامرررات يو

وجيرر  التحقررق مرر  مسااررة اجلرردرام بواسررطة قياسررات مناسرربة إذا بررخت هررذا الفحررص  .مررأموم للنقررل
 ؛ا فاضا  يف مسااة اجلدرام

املت الرة،  املواضرع، لكشرف اياالتسرخخت/التديد، واحلشر مةومنظو ، والصمامات،  ابي فحص األو  (ب)
يف ذلررك التسررري ، الرري ميكرر  يم جتعررل الصرراريج النقررال غرر   مبررا والعيرروب، وغ هررا مرر  املظرراهر،

 النقل؛ يو التفريغ يو مأموم للتعبئة
التحقق م  هشغيل وسائل إحكام يغطية فتحات الردخول ومر  عردم وبروت هسرري  عنرد يغطيرة و  (ج)

 احلشايا؛ يو حات الدخولفت
شرفة  يو ذات شرفةالسائبة على يية هوصيلة  يو الصواميل املفقوتة يو للداغي شد يو وضع بدائلو  (ت)

 ؛سطامية
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باسرررتخدام  فرررس هقنيرررات الصرررنع ومرررزوتة برررنفس الررردعائم وبوسرررائل إغرررالق  مصرررنوعة مررر  مررروات مررر   فرررس النررروع وبالسرررمك  فسررر 
 .اثلةوملحقات و

املعلومررات التاليرررة  ،للحصررول علررى اعتمرررات التصررميميتضررم  هقريررر اختبرررار النمرروذج األويل، الررذ  يقررردم  6-7-3-14-2
 األقل: على

، القياسرررررريتوحيررررررد لل ةالدوليرررررر املنظمررررررة املنطبررررررق، املبررررررخت يف معيررررررار احلمايررررررة إطررررررار تررررررائج اختبررررررار  (ي)
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-15-3-7-6 تائج الفحص األويل واالختبار الوارتي  يف و  (ب)

 .حخت ينطبق ،1-15-3-7-6  تائج اختبار الصدم الوارت يفو  (ج)
 الفحص واالختبار 6-7-3-15

ال هسررررتخدم الصررررااريج النقالررررة الرررري ينطبررررق علياررررا هعريررررف احلاويررررة يف االهفاقيررررة الدوليررررة بشررررأم سررررالمة  6-7-3-15-1
منررروذج يويل لكرررل هصرررميم الختبرررار الصررردم الطرررويل  باخضررراعهؤهرررل بنجررراح  مرررا مل ، بصررريغتاا املعدلرررة،1972(، CSCاحلاويرررات )

  .41 القسمالدينامي املبخت يف تليل االختبارات واملعاي ، اجلزء الرابع، 
الفحرررص )معررردات ارررل صررراريج  قرررال قبرررل هشرررغيل  للمررررة األوىل  ويبرررزاءيفحرررص وخيترررد وعررراء الصررراريج  6-7-3-15-2

مررع فحررص  (سررنوات 5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل ) ررس سررنوات  هتجرراوز ال وبعررد ذلررك علررى فرررتات (األوليررامواالختبررار 
 5 يف منتصرف الفررتة برخت الفحرص واالختبرار الردوريخت اررل (سرنة 2.5 الفحرص واالختبرار الردوريام ارل)واختبرار توريرخت وسرطيخت 

واختبررار اسررتثنائيام يشرار مرر  التراري  احملرردت لر . وينفررذ فحرص  3سرنة خررالل  2.5اررل سرنوات. وميكرر  هنفيرذ الفحررص واالختبرار  
  .7-15-3-7-6بصرف النظر ع  هاري  آخر فحص واختبار توريخت إذا اقتضى األمر ذلك مبوب  

للصرررراريج النقررررال مرابعررررة خلصررررائص التصررررميم، وفحصررررا  تاخليررررا   األوليرررراميتضررررم  الفحررررص واالختبررررار  6-7-3-15-3
 املقررررر  قلارررا فيررر ، واختبرررارا  للضرررغطلغرررازات املسررريلة غررر  املررردتة لوخاربيرررا  للصررراريج النقرررال وهرايباهررر  مرررع إيرررالء االعتبرررار الوابررر  

 باسرتخدام سرائل يو . وميكر  إبرراء اختبرار الضرغط ااختبرار هيردرويل2-3-3-7-6باإلشارة إىل اختبارات الضغط وفقا  للفقررة 
ملنع . وقبل هشغيل الصاريج النقال للمرة األوىل، جيرى ييضا  اختبار اهليئة املخوَّلة م  قبلاا يو غاز آخر مبوافقة السلطة املختصة يو

على حدة،  واختبار للتشغيل السليم جلميع وسائل التشغيل. وبعد إبراء اختبار الضغط على وعاء الصاريج وهرايباه  اال التسرب
ملسرتوى إبارات اامرل يف وعراء الصراريج، فحص مجيع اللحامات الي هتعرر  ه. و منع التسربمتد معا  بعد التجميع للتحقق م  

طريقررة اختبررار غرر  معطرر   يو ،ةفرروق الصرروهيباملوبررات االختبررار  يو ، باسررتخدام التصرروير باألشررعة،البرردئيوذلررك يثنرراء االختبررار 
 ينطبق ذلك على الغالف. وال مناسبة يخرى.

صا  تاخليا  وخاربيا ، واقاعدة عامة سنوات فح 5ال   اللذام جيريام يتضم  الفحص واالختبار الدوريام 6-7-3-15-4
بالقرردر الررالزم إلبررراء هقيرريم موثرروق حلالررة الصرراريج  إال إىل ذلررك ومررا ينررزع التغليررف والعررزل احلرررار  وال اختبررارا  للضررغط اهليرردرويل.

منرررع ق مررر  بعرررد التجميرررع للتحقررر ا  علرررى حررردة، مترررد معررر ارررالالنقرررال. وبعرررد إبرررراء اختبرررار الضرررغط علرررى وعررراء الصررراريج وهرايباهررر   
 لتسرب.ا
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سرنة، علرى األقرل، فحصرا  تاخليرا  وخاربيرا   2.5 ارل  اللرذام جيريرام يتضم  الفحرص واالختبرار الردوريام 6-7-3-15-5
واختبرارا   ملنرع التسررباملتروخى  قلارا فير ، واختبرارا   للغرازات املسريلة غر  املردتةللصاريج النقال وهرايباه  مع إيالء االعتبار الواب  

بالقردر املطلروب لعمرل  إال إىل ذلرك ومرا العرزل احلررار  يو ينرزع الغرالف وال   التشغيل السليم جلميرع معردات التشرغيل.للتحقق م
لنقل غاز مسريل غر  مردت واحرد، ميكر  االسرتغناء عر  الفحرص املخصصة هقييم موثوق حلالة الصاريج النقال. وللصااريج النقالة 

اهليئرة املخوَّلرة  يو طرائق فحص هقررها السلطة املختصة يو ضة عن  بطرائق اختبار يخرىاالستعا يو سنة 2.5 الداخلي الدور  ال
 م  قبلاا.

 5يعرر  للنقرل بعرد هراري  ا تاراء صرالحية آخرر فحرص واختبرار توريرخت ارل  يو ال يعبأ الصراريج النقرال 6-7-3-15-6
صراريج  قرال معبرأ قبرل هراري  ا تاراء صرالحية آخرر . غ  ي   ميكر   قرل 2-15-3-7-6سنوات على النحو املنصوص علي  يف 

هتجاوز ثالثة شاور بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار. وباإلضافة إىل ذلك، ميك   قل  ال فحص واختبار خالل فرتة
 الصاريج النقال بعد هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار توريخت يف احلاالت التالية:

 ؛لءاالختبار التايل قبل إعاتة امل يو   قبل هنظيف ، ألغرا  إبراء الفحصبعد هفريغ  ولك (ي)
مررا  هتجرراوز سررتة شرراور بعررد هرراري  ا تارراء صررالحية آخررر فحررص واختبررار توريررخت، ال فرررتةخررالل و  (ب)
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 ي  عطررر  يو التشررروا يو التأارررد مررر  يم مجيرررع وسرررائل وصرررمامات الطررروارئ خاليرررة مررر  الت ارررلو  )ه(
وسرائل اإلغرالق مر  بعرد والصرمامات احلابسررة وُهشرغَّل عير  ميكر  يم مينرع هشرغيلاا العرات .  يو
 ؛سالمة يتائاالتأاد م  ل ،ذاهية اإلغالقال

التأاد م  وضوح العالمات املطلوب بياهنا على الصراريج النقرال وسراولة قراءهترا ويهنرا هتفرق مرع و  (و)
 ات املنطبقة؛طاالشرتا

 ة.قبوليج النقال ماحلماية والدعائم وهرهيبات رفع الصار  إطارالتأاد م  يم حالة و  (ز)

  4-15-3-7-6و 3-15-3-7-6و 1-15-3-7-6هنفرررررررذ الفحررررررروص واالختبرررررررارات املبينرررررررة يف  6-7-3-15-9
اهليئرة املخوَّلرة مر  قبلارا. وعنردما  يو يشاد علياا خب  معتمد لدى السلطة املختصرة يو 7-15-3-7-6و 5-15-3-7-6و

يم يكرروم ضررغط االختبررار هررو املبررخت علررى لوحررة البيا ررات املثبتررة علررى يكرروم اختبررار الضررغط بررزءا  مرر  الفحررص واالختبررار، يتعررخت 
 املعدات. يو أل ابي ا يو فحص الصاريج النقال وهو حت  الضغط لكشف ي  هسري  يف وعاء الصاريجيالصاريج النقال. و 

يج، خيضرع حلرام يف وعراء الصرار  يو حررق يو كوم قد حدث  فيارا عمليرات قطرعهيف مجيع احلاالت الي  6-7-3-15-10
لبنرراء   اسرتخدمالرري وعيررة الضرغط املدو ررة املعتمردة ألاهليئرة املخوَّلررة مر  قبلاررا، مرع مراعراة  يو هرذا العمرل ملوافقررة السرلطة املختصررة

 وعاء الصاريج. وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد ا تااء العمل.

يعات الصاريج النقال إىل التشغيل ح  يتم هصحيح   ال وم،عند ااتشاف تليل على ي  مظار غ  مأم 6-7-3-15-11
 وإعاتة إبراء االختبار علي  وابتياز االختبار.

 وضع العالمات 6-7-3-16

  بصرورة تائمرة علرى الصراريج النقرال يف هوضع على ال صاريج  قال لوحة معد يرة مقاومرة للت ارل هثبةر 6-7-3-16-1
هثبير  اللوحرة بصرورة تائمرة علرى  ،ألسباب هتعلرق برتهيبرات الصراريج النقرال وإذا هعذةر،. امكام بارز يسال الوصول إلي  لفحصا

وعيرة الضرغط. وهبرخت علرى اللوحرة احرد املدو رة املعتمردة ألقتضرياا هوعاء الصاريج، هوضع على الوعاء علرى األقرل املعلومرات الري 
 بأية طريقة واثلة يخرى. يو يتىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم

 املعلومات ع  املالك )ي(
 هسجيل املالك؛ رقم '1' 

 املعلومات ع  الصنع )ب(
 ؛بلد الصنع '1' 
 سنة الصنع؛ '2' 
 اسم الصا ع وعالمت  التجارية؛ '3' 
  التسلسلي للصا ع؛ رقمال '4' 

 املعلومات ع  االعتمات )ج(
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 ؛ رمز العبوات حس   ظام األمم املتحدة '1'

 حاويرات السروائ  املر رة يو أل  غر  آخرر غر  إثبرات يم العبروةال يستخدم هذا الرمز   
متتثررل لالشرررتاطات ذات الصررلة حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو الصرراريج النقررال يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الوارتة يف الفصل 
 بلد االعتمات؛ '2'
 اهليئة املخوَّلة اعتمات التصميم؛ '3'
 اعتمات التصميم؛ رقم '4'
 (؛2-1-7-6يف حال مت اعتمات التصميم وفقا لرتهيبات بديلة )ا ظر  "AA"احلرفام  '5'
 ؛اصمم وعاء الصاريج بناء عليا يالاملدوَّ ة املعتمدة بشأم يوعية الضغط  '6'

 الضغوط )ت(
 ؛(2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )ضغط التشغيل األقصى املسموح ب   '1'
 ؛ (2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )ضغط االختبار  '2'
 هاري  االختبار البدئي للضغط )الشار والسنة(؛ '3'
 عالمة هعر ف هوية الشاهد على االختبار البدئي للضغط؛ '4'
 ؛2(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات ) (5)الضغط التصميمي اخلاربي '5'

 احلرارة تربات )ه(
 ؛2(سºلدربات احلرارة )املدى التصميمي  '1'
 ؛2(سºتربة احلرارة املربعية التصميمية ) '2'

 املوات )و(
 ماتة )موات( وعاء الصاريج ومربع )مرابع( املعيار املات ؛ '1'
 ؛2السمك املكاف  م  الفوالذ املربعي )باملم( '2'

 السعة )ز(

__________ 
 .الوحدة املستخدمةهبخت  (2) 
  .10-2-2-7-6ا ظر  (5) 
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 ؛2)باللرت( س20ºسعة الصاريج املائية عند  '1'
 واالختبارات الدورية الفحوص )ح(

 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، ال  2.5 وع يحدث اختبار تور  )ال  '1'
 هاري  يحدث اختبار تور  )الشار والسنة(؛ '2'
2(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات ضغط االختبار ) '3'

 ألحدث اختبار تور  )إذا ا طبق( 
 شاده . يو اختبارعالمة هعرف هوية اهليئة املخوَّلة الي يبرت يحدث  '4'

 لوحة لوضع العالماتمثال على  :1-16-3-7-6الشكل 
  هسجيل املالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  التسلسلي للصا ع الرقم

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتمات
  اهليئة املخولة اعتمات التصميم

 )إذا ا طبق( "AA"  اعتمات التصميم رقم
  رمز هصميم الوعاء )رمز املدو ة املعتمدة ألوعية الضغط(

 الضغوط
 ايلوباسكال بار يو ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 

 ايلوباسكال بار يو ضغط االختبار
  ختم الشاهد:  )الشار، رقمام/السنة، يربعة( هاري  االختبار البدئي للضغط

 ايلوباسكال يوبار  الضغط التصميمي اخلاربي
  درجات الحرارة

 س°إىل         س°م         املدى التصميمي لدربات احلرارة
 س° تربة احلرارة املربعية التصميمية

 المواد
  ماتة )موات( الوعاء ومربع )مرابع( املعيار املات 

 مم السمك املكاف  يف الفوالذ املربعي
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائية عند 
 الفحوص واالختبارات الدورية

 هاري  االختبار  وع االختبار
 ختم الشاهد
 )ي(وضغط االختبار

 وع 
 هاري  االختبار االختبار

 ختم الشاهد
 )ي(وضغط االختبار

 ايلوباسكال بار يو  يربعة( )شار، رقمام/سنة،  ايلوباسكال بار يو  يربعة( )شار، رقمام/سنة، 
        
        

 ضغط االختبار إذا ا طبق. )ي( 
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علرررى لوحرررة معد يرررة هثبررر   يو إمرررا علرررى الصررراريج النقرررال  فسررر  بصرررورة تائمرررة املعلومرررات التاليرررة هسرررجل 6-7-3-16-2
 باحكام على الصاريج النقال:

 لاسم املشغة 
 االغازات املسيلة غ  املدتة املسموح بنقلا يو اسم الغاز

 اغ   املسموح ب  م  ال غاز مسيل غ  مدت  األقصىوزم احلمولة 
 اغ      اى املسموح لو القص ةمجاليإلا الكتلة

 اغ         الوزم الفار  
  .6-2-5-2-4هوبي  بشأم الصاريج النقال متسق مع 

  .5اجلزء يتعلق بتعيخت هوية الغازات املسيلة غ  املدتة املنقولة، ا ظر ييضا   فيما :مالحظة

البحار، هكت  على اللوحة البيا ية اخلاربية  ُعر  إذا اام الصاريج النقال مصمما  ومعتمدا  للمناولة يف 6-7-3-16-3
 ."OFFSHORE PORTABLE TANK"عبارة "صاريج  قال ئر " 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة 6-7-4

 ريفتعا 6-7-4-1
 :القسمألغرا  هذا  

الوق  الذ  ينقضي منذ استقرار حالة امللء األولية إىل يم يرهفع الضغط بفعل الدفق احلرار  إىل يتىن ضرغط  يعي زم  االحتباس
 مفيف الضغط؛ (وسائل)حمدت لوسيلة 

 العزل؛ منظومةالتغليف الذ  قد يكوم بزءا  م   يو الغطاء العازل اخلاربي يعي الغالف

 يسررتخدم فيرر  غرراز وخيضررع فيرر  وعرراء الصرراريج ومعرردات هشررغيل  لضررغط تاخلرري فعررال الررذ  ختبرراراال يعرري منررع التسرررباختبررار 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب ؛يف املائة  90يقل ع   ال

ريج يف وضرررع عنرررد قمرررة وعررراء الصرررا يعررري الضرررغط املرررا ومرت  الفعرررال األقصرررى املسرررموح بررر بررر   ضرررغط التشرررغيل األقصرررى املسرررموح
 والتفريغ؛ لءيف ذلك يعلى ضغط فعال يثناء امل مبا التشغيل،

 في ؛ جمموع الوزم الفار  للصاريج النقال ويثقل محل يرخص بنقل  هعي اى املسموح لو القص ةمجاليإلا الكتلة

تربررة حرررارة  (يبرررت)هتجرراوز يتىن  وال تربررة احلرررارة املسررتخدمة لتصررميم وبنرراء وعرراء الصرراريج هعرري التصررميميةتربررة احلرررارة الررد يا 
 والتفريغ والنقل. ملءاحملتويات يثناء الظروف العاتية لل (تربة حرارة التشغيل)

مبعرردات التشرررغيل  ا  مررزوتيكرروم لررررتا  و  450سررعت   هتجرراوز الررذ  عررزول حراريرررا  املتعرردت الوسررائط املصررراريج ال يعرري الصرراريج النقررال
وهفريغر  بردوم فصرل معداهر  اهليكليرة. مللئر  لة املردتة. ويكروم الصراريج النقرال صراحلا  ات املسريَّ اهليكلية الالزمة لنقرل الغراز  عداتوامل

بررة علرى مراَ  تحميلرر ويكروم مرزوتا  بوسررائل هروازم خرارج وعرراء الصراريج، وميكر  رفعرر  عنردما يكروم وتلئررا . ويصرمم بالدربرة األوىل ل
 ،الشرراحنات الصررارجيية الديررة دخلهرر وال لتسررايل املناولررة امليكا يكيررة. وابررعه يو ووسررائل هثبيرر  مبزالررقسررفينة ويكرروم مررزوتا   يو  قررل
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 ؛2)باللرت( س20ºسعة الصاريج املائية عند  '1'
 واالختبارات الدورية الفحوص )ح(

 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، ال  2.5 وع يحدث اختبار تور  )ال  '1'
 هاري  يحدث اختبار تور  )الشار والسنة(؛ '2'
2(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات ضغط االختبار ) '3'

 ألحدث اختبار تور  )إذا ا طبق( 
 شاده . يو اختبارعالمة هعرف هوية اهليئة املخوَّلة الي يبرت يحدث  '4'

 لوحة لوضع العالماتمثال على  :1-16-3-7-6الشكل 
  هسجيل املالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  التسلسلي للصا ع الرقم

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتمات
  اهليئة املخولة اعتمات التصميم

 )إذا ا طبق( "AA"  اعتمات التصميم رقم
  رمز هصميم الوعاء )رمز املدو ة املعتمدة ألوعية الضغط(

 الضغوط
 ايلوباسكال بار يو ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 

 ايلوباسكال بار يو ضغط االختبار
  ختم الشاهد:  )الشار، رقمام/السنة، يربعة( هاري  االختبار البدئي للضغط

 ايلوباسكال يوبار  الضغط التصميمي اخلاربي
  درجات الحرارة

 س°إىل         س°م         املدى التصميمي لدربات احلرارة
 س° تربة احلرارة املربعية التصميمية

 المواد
  ماتة )موات( الوعاء ومربع )مرابع( املعيار املات 

 مم السمك املكاف  يف الفوالذ املربعي
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائية عند 
 الفحوص واالختبارات الدورية

 هاري  االختبار  وع االختبار
 ختم الشاهد
 )ي(وضغط االختبار

 وع 
 هاري  االختبار االختبار

 ختم الشاهد
 )ي(وضغط االختبار

 ايلوباسكال بار يو  يربعة( )شار، رقمام/سنة،  ايلوباسكال بار يو  يربعة( )شار، رقمام/سنة، 
        
        

 ضغط االختبار إذا ا طبق. )ي( 
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علرررى لوحرررة معد يرررة هثبررر   يو إمرررا علرررى الصررراريج النقرررال  فسررر  بصرررورة تائمرررة املعلومرررات التاليرررة هسرررجل 6-7-3-16-2
 باحكام على الصاريج النقال:

 لاسم املشغة 
 االغازات املسيلة غ  املدتة املسموح بنقلا يو اسم الغاز

 اغ   املسموح ب  م  ال غاز مسيل غ  مدت  األقصىوزم احلمولة 
 اغ      اى املسموح لو القص ةمجاليإلا الكتلة

 اغ         الوزم الفار  
  .6-2-5-2-4هوبي  بشأم الصاريج النقال متسق مع 

  .5اجلزء يتعلق بتعيخت هوية الغازات املسيلة غ  املدتة املنقولة، ا ظر ييضا   فيما :مالحظة

البحار، هكت  على اللوحة البيا ية اخلاربية  ُعر  إذا اام الصاريج النقال مصمما  ومعتمدا  للمناولة يف 6-7-3-16-3
 ."OFFSHORE PORTABLE TANK"عبارة "صاريج  قال ئر " 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة 6-7-4

 ريفتعا 6-7-4-1
 :القسمألغرا  هذا  

الوق  الذ  ينقضي منذ استقرار حالة امللء األولية إىل يم يرهفع الضغط بفعل الدفق احلرار  إىل يتىن ضرغط  يعي زم  االحتباس
 مفيف الضغط؛ (وسائل)حمدت لوسيلة 

 العزل؛ منظومةالتغليف الذ  قد يكوم بزءا  م   يو الغطاء العازل اخلاربي يعي الغالف

 يسررتخدم فيرر  غرراز وخيضررع فيرر  وعرراء الصرراريج ومعرردات هشررغيل  لضررغط تاخلرري فعررال الررذ  ختبرراراال يعرري منررع التسرررباختبررار 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب ؛يف املائة  90يقل ع   ال

ريج يف وضرررع عنرررد قمرررة وعررراء الصرررا يعررري الضرررغط املرررا ومرت  الفعرررال األقصرررى املسرررموح بررر بررر   ضرررغط التشرررغيل األقصرررى املسرررموح
 والتفريغ؛ لءيف ذلك يعلى ضغط فعال يثناء امل مبا التشغيل،

 في ؛ جمموع الوزم الفار  للصاريج النقال ويثقل محل يرخص بنقل  هعي اى املسموح لو القص ةمجاليإلا الكتلة

تربررة حرررارة  (يبرررت)هتجرراوز يتىن  وال تربررة احلرررارة املسررتخدمة لتصررميم وبنرراء وعرراء الصرراريج هعرري التصررميميةتربررة احلرررارة الررد يا 
 والتفريغ والنقل. ملءاحملتويات يثناء الظروف العاتية لل (تربة حرارة التشغيل)

مبعرردات التشرررغيل  ا  مررزوتيكرروم لررررتا  و  450سررعت   هتجرراوز الررذ  عررزول حراريرررا  املتعرردت الوسررائط املصررراريج ال يعرري الصرراريج النقررال
وهفريغر  بردوم فصرل معداهر  اهليكليرة. مللئر  لة املردتة. ويكروم الصراريج النقرال صراحلا  ات املسريَّ اهليكلية الالزمة لنقرل الغراز  عداتوامل

بررة علرى مراَ  تحميلرر ويكروم مرزوتا  بوسررائل هروازم خرارج وعرراء الصراريج، وميكر  رفعرر  عنردما يكروم وتلئررا . ويصرمم بالدربرة األوىل ل
 ،الشرراحنات الصررارجيية الديررة دخلهرر وال لتسررايل املناولررة امليكا يكيررة. وابررعه يو ووسررائل هثبيرر  مبزالررقسررفينة ويكرروم مررزوتا   يو  قررل
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ويسرطوا ات الغراز واألوعيرة الكبر ة ، للسروائ  واحلاويرات الوسريطة ،الصرارجيية، واخلزا رات غر  املعد يرة يرةاحلديد كوعربات السك
 هعريف الصااريج النقالة؛ يف ،للغازات

 ؛يف املائة 27 واستطالة عند اال كسار هبلغ 2 يوه /مم 370ل  مقاومة شد هبلغ  الذ  فوالذال يعي الفوالذ املربعي

يف ذلرك الفتحرات ووسرائل  مبرا لغراز املسريل املردت املتروخى  قلر ،علرى ااجلزء م  الصراريج النقرال الرذ  حيترو   يعي وعاء الصاريج
 اخلاربية؛التجايزات اهليكلية  يو يشمل معدات التشغيل ال ولكن  ،إغالقاا

 ؛احلرار  والعزل ويبازة هكييف الضغط، والتديد  يبازة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمامهعي معدات التشغيل

  وسائل التقوية والتثبي  واحلماية والتوازم اخلاربة ع  وعاء الصاريج؛هعي ات اهليكليةعدامل

 يتكوم عاتة م :الذ  رتاي  ال يعي الصاريج

 (يوعيرررة)ياثرررر مررر  يوعيرررة الصرررااريج الداخليرررة حيرررغ يكررروم احليرررز برررخت وعررراء  يو غرررالف وواحرررد (ي)
 للعزل احلرار ؛ يشتمل على منظومة وقد  تفريغ اهلواء(عزل ب)م  اهلواء  ا  الصاريج والغالف مفرغ

رغررروة ) صرررلبة غرررالف ووعررراء صرررارجيي تاخلررري هفصرررل بينامرررا طبقرررة مررر  مررراتة عازلرررة للحررررارةيو  (ب)
 ؛(مثال   صلبة

 يقصى ضغط ما ومرت  عند قمة وعاء الصاريج يثناء اختبار الضغط؛ يعي ضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-4-2

السرررلطة  األوعيرررة الضرررغط هعررررتف لررر مدو رررة معتمررردةهصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  وفقرررا  الشررررتاطات  6-7-4-2-1
واألغلفة مر  مروات معد يرة مالئمرة للتشركيل وهصرنع األغلفرة مر  الفروالذ. وميكر  اسرتخدام مروات  املختصة. وهصنع يوعية الصااريج

والرردعائم بررخت وعرراء الصرراريج والغررالف، شررريطة يم هثبرر  افايررة خصائصرراا عنررد تربررة احلرررارة الررد يا  املرررابطغرر  معد يررة لصررنع 
ماتة ثبتر   إال هستخدم لصنع األوعية واألغلفة امللحومة وال الدولية. يو . وهستويف املوات م  حيغ املبدي املعاي  الوطنيةالتصميمية

عنردما  ،يلزم إبراء معاجلة حرارية مناسبة ألوعية الصااريجو هكفل يما ا  اامال .  ئيغاللحامات مباارة  هنفذقابليتاا للحام متاما . و 
الي هعرض  للحرارة. ولدى اختبار ماتة الصرنع،  املواضع ويف املوات ذلك، لضمام املتا ة الكافية للحام يو هقتضي عمليات الصنع

والتشررررقق  ،باحتمررررال الكسررررر التقصررررفي، والتقصررررف اهليرررردروبيي يتعلررررق فيمررررايف االعتبررررار  التصررررميميةهؤخررررذ تربررررة احلرررررارة الررررد يا 
القيمرة املضرمو ة ملقاومرة  زاو هتجر ال حالرة اسرتخدام الفروالذ الردقيق احلبيبرات ويف ومقاومرة الصردم. ،االباات  الناش  ع  الت ال

هبعا  ملواصفات املاتة. وهكوم مراتة صرنع  2 يوه /مم 725والقيمة املضمو ة للحد األعلى ملقاومة الشد  2 يوه /مم 460 بااتاإل
 الصاريج النقال مناسبة للبيئة اخلاربية الي قد ينقل فياا.

شايا يف ذلك الرتايبات واحل مبا ي  بزء م  الصاريج النقال،يكوم متوافقا  مع الغاز املسيل املدت املنقول  6-7-4-2-2
  .الغاز املسيل املدت املنقول هذا مع مس، الي ميك  يم يتوقع عاتة يم هتالواأل ابي 

 .بالفعل الغلفاينيم يؤت  إىل عط   م  شأ   إذ ،املختلفةاملعاتم  هالمسجي  جتن   6-7-4-2-3

الصررراريج مبررروات عازلرررة فعالرررة. وحُيمرررى العرررزل  (ألوعيرررة)ر  هغطيرررة ااملرررة لوعررراء يشرررمل  ظرررام العرررزل احلررررا 6-7-4-2-4
 اخلاربي بغالف ملنع هسرب الرطوبة وحدوث ي  عط  يف ظروف النقل العاتية.
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ز عندما يكوم الغالف مغلقا  ئيغ يكوم ما عا  لتسرب الغاز، هرا  وسيلة ملنع هرراام ي  ضرغط يف حيةر 6-7-4-2-5
 العزل.

س عنررد 182º الصررااريج النقالررة املترروخى اسررتخداماا لنقررل غررازات مسرريلة مرردتة تربررة غلياهنررا يقررل مرر  6-7-4-2-6
األبرواء الغنيرة باألاسرجخت بطريقرة خطررة، عنردما هوبرد  يو موات قد هتفاعرل مرع األاسرجختعلى  تو حت يال جي الضغط اجلو ، 

 ئل غنية باألاسجخت.سوا يو احتمال هالمس مع األاسجخت معيف يبزاء العزل احلرار  

 هتدهور حالة املوات العازلة يثناء اخلدمة على  و مفرط. يال يتعخت 6-7-4-2-7

  قل  يف صاريج  قال. توخىحيدت زم  احتباس مربعي لكل غاز مسيل مدت ي 6-7-4-2-8

 يلي: ما حيدت زم  االحتباس املربعي بطريقة هقرها السلطة املختصة على يساس 6-7-4-2-8-1
 ؛2-8-2-4-7-6لفقرة  ل ظام العزل، الي حتدت وفقا   فعالية (ي)
 مفيف الضغط؛ (وسائل)وسيلة  م  يبل اشتغالالضغط األتىن احملدت  (ب)
 ظروف امللء األولية؛ (ج)
 س؛30º تربة حرارة حميطة مفرتضة (ت)

 اخلصائص الفيزيائية للغاز املسيل املدت املتوخى  قل . )ه(

باختبررار  رروع الصرراريج النقررال وفقررا  إلبررراءات هقرهررا  (واتالرردفق احلرررار  بررال) ظررام العررزل  فعاليررةحترردت  6-7-4-2-8-2
 :يلي وا السلطة املختصة. ويتكوم هذا االختبار

حيغ يقاس فقدام الغاز املسيل املدت على مردى  (مثل الضغط اجلو )اختبار حت  ضغط ثاب   (ي)
 مدة زمنية حمدتة؛ 

 حيغ يقاس االرهفاع يف الضغط على مدى مدة زمنية حمدتة. ة مغلقةمنظوميو اختبار  (ب)

وعنررررد إبررررراء اختبررررار الضررررغط الثابرررر ، هراعررررى االختالفررررات يف الضررررغط اجلررررو . وعنررررد إبررررراء ي  مرررر   
 س.30ºوهي    القيمة املربعية املفرتضة لدربة حرارة احمليطعاالختباري  جترى هصحيحات أل  اختالف يف تربة حرارة احمليط 

 . 7-3-2-4لتحديد زم  االحتباس الفعلي قبل ال رحلة، ا ظر  :مالحظة

  100 عررر  ،مرررزتوج اجلررردار ،بتفريرررغ اهلرررواءمعرررزول صررراريج اخلررراربي لغرررالف التصرررميمي ال يقررل الضرررغط  6-7-4-2-9
  200يقررررل عرررر   ال ضررررغط اهنيررررار حرررررج حمسرررروبل يو املعتمرررردة ةتقنيررررال للمدو ررررةحمسرررروبا  وفقررررا   ،( مررررا ومرت بررررار 1)ايلوباسرررركال 
إتراج الررردعامات الداخليرررة واخلاربيرررة يف حسررراب قررردرة الغرررالف علرررى مقاومرررة الضرررغط  وز. وجيررر( مرررا ومرت برررار 2)ايلوباسررركال 

 اخلاربي.

 .ثبي مناسبة للرفع والت ومبرابطهصمم الصااريج النقالة وهزوت بدعائم لتوف  قاعدة مأمو ة يثناء النقل  6-7-4-2-10
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ويسرطوا ات الغراز واألوعيرة الكبر ة ، للسروائ  واحلاويرات الوسريطة ،الصرارجيية، واخلزا رات غر  املعد يرة يرةاحلديد كوعربات السك
 هعريف الصااريج النقالة؛ يف ،للغازات

 ؛يف املائة 27 واستطالة عند اال كسار هبلغ 2 يوه /مم 370ل  مقاومة شد هبلغ  الذ  فوالذال يعي الفوالذ املربعي

يف ذلرك الفتحرات ووسرائل  مبرا لغراز املسريل املردت املتروخى  قلر ،علرى ااجلزء م  الصراريج النقرال الرذ  حيترو   يعي وعاء الصاريج
 اخلاربية؛التجايزات اهليكلية  يو يشمل معدات التشغيل ال ولكن  ،إغالقاا

 ؛احلرار  والعزل ويبازة هكييف الضغط، والتديد  يبازة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنفيس واألمامهعي معدات التشغيل

  وسائل التقوية والتثبي  واحلماية والتوازم اخلاربة ع  وعاء الصاريج؛هعي ات اهليكليةعدامل

 يتكوم عاتة م :الذ  رتاي  ال يعي الصاريج

 (يوعيرررة)ياثرررر مررر  يوعيرررة الصرررااريج الداخليرررة حيرررغ يكررروم احليرررز برررخت وعررراء  يو غرررالف وواحرررد (ي)
 للعزل احلرار ؛ يشتمل على منظومة وقد  تفريغ اهلواء(عزل ب)م  اهلواء  ا  الصاريج والغالف مفرغ

رغررروة ) صرررلبة غرررالف ووعررراء صرررارجيي تاخلررري هفصرررل بينامرررا طبقرررة مررر  مررراتة عازلرررة للحررررارةيو  (ب)
 ؛(مثال   صلبة

 يقصى ضغط ما ومرت  عند قمة وعاء الصاريج يثناء اختبار الضغط؛ يعي ضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-4-2

السرررلطة  األوعيرررة الضرررغط هعررررتف لررر مدو رررة معتمررردةهصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  وفقرررا  الشررررتاطات  6-7-4-2-1
واألغلفة مر  مروات معد يرة مالئمرة للتشركيل وهصرنع األغلفرة مر  الفروالذ. وميكر  اسرتخدام مروات  املختصة. وهصنع يوعية الصااريج

والرردعائم بررخت وعرراء الصرراريج والغررالف، شررريطة يم هثبرر  افايررة خصائصرراا عنررد تربررة احلرررارة الررد يا  املرررابطغرر  معد يررة لصررنع 
ماتة ثبتر   إال هستخدم لصنع األوعية واألغلفة امللحومة وال الدولية. يو . وهستويف املوات م  حيغ املبدي املعاي  الوطنيةالتصميمية

عنردما  ،يلزم إبراء معاجلة حرارية مناسبة ألوعية الصااريجو هكفل يما ا  اامال .  ئيغاللحامات مباارة  هنفذقابليتاا للحام متاما . و 
الي هعرض  للحرارة. ولدى اختبار ماتة الصرنع،  املواضع ويف املوات ذلك، لضمام املتا ة الكافية للحام يو هقتضي عمليات الصنع

والتشررررقق  ،باحتمررررال الكسررررر التقصررررفي، والتقصررررف اهليرررردروبيي يتعلررررق فيمررررايف االعتبررررار  التصررررميميةهؤخررررذ تربررررة احلرررررارة الررررد يا 
القيمرة املضرمو ة ملقاومرة  زاو هتجر ال حالرة اسرتخدام الفروالذ الردقيق احلبيبرات ويف ومقاومرة الصردم. ،االباات  الناش  ع  الت ال

هبعا  ملواصفات املاتة. وهكوم مراتة صرنع  2 يوه /مم 725والقيمة املضمو ة للحد األعلى ملقاومة الشد  2 يوه /مم 460 بااتاإل
 الصاريج النقال مناسبة للبيئة اخلاربية الي قد ينقل فياا.

شايا يف ذلك الرتايبات واحل مبا ي  بزء م  الصاريج النقال،يكوم متوافقا  مع الغاز املسيل املدت املنقول  6-7-4-2-2
  .الغاز املسيل املدت املنقول هذا مع مس، الي ميك  يم يتوقع عاتة يم هتالواأل ابي 

 .بالفعل الغلفاينيم يؤت  إىل عط   م  شأ   إذ ،املختلفةاملعاتم  هالمسجي  جتن   6-7-4-2-3

الصررراريج مبررروات عازلرررة فعالرررة. وحُيمرررى العرررزل  (ألوعيرررة)ر  هغطيرررة ااملرررة لوعررراء يشرررمل  ظرررام العرررزل احلررررا 6-7-4-2-4
 اخلاربي بغالف ملنع هسرب الرطوبة وحدوث ي  عط  يف ظروف النقل العاتية.
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ز عندما يكوم الغالف مغلقا  ئيغ يكوم ما عا  لتسرب الغاز، هرا  وسيلة ملنع هرراام ي  ضرغط يف حيةر 6-7-4-2-5
 العزل.

س عنررد 182º الصررااريج النقالررة املترروخى اسررتخداماا لنقررل غررازات مسرريلة مرردتة تربررة غلياهنررا يقررل مرر  6-7-4-2-6
األبرواء الغنيرة باألاسرجخت بطريقرة خطررة، عنردما هوبرد  يو موات قد هتفاعرل مرع األاسرجختعلى  تو حت يال جي الضغط اجلو ، 

 ئل غنية باألاسجخت.سوا يو احتمال هالمس مع األاسجخت معيف يبزاء العزل احلرار  

 هتدهور حالة املوات العازلة يثناء اخلدمة على  و مفرط. يال يتعخت 6-7-4-2-7

  قل  يف صاريج  قال. توخىحيدت زم  احتباس مربعي لكل غاز مسيل مدت ي 6-7-4-2-8

 يلي: ما حيدت زم  االحتباس املربعي بطريقة هقرها السلطة املختصة على يساس 6-7-4-2-8-1
 ؛2-8-2-4-7-6لفقرة  ل ظام العزل، الي حتدت وفقا   فعالية (ي)
 مفيف الضغط؛ (وسائل)وسيلة  م  يبل اشتغالالضغط األتىن احملدت  (ب)
 ظروف امللء األولية؛ (ج)
 س؛30º تربة حرارة حميطة مفرتضة (ت)

 اخلصائص الفيزيائية للغاز املسيل املدت املتوخى  قل . )ه(

باختبررار  رروع الصرراريج النقررال وفقررا  إلبررراءات هقرهررا  (واتالرردفق احلرررار  بررال) ظررام العررزل  فعاليررةحترردت  6-7-4-2-8-2
 :يلي وا السلطة املختصة. ويتكوم هذا االختبار

حيغ يقاس فقدام الغاز املسيل املدت على مردى  (مثل الضغط اجلو )اختبار حت  ضغط ثاب   (ي)
 مدة زمنية حمدتة؛ 

 حيغ يقاس االرهفاع يف الضغط على مدى مدة زمنية حمدتة. ة مغلقةمنظوميو اختبار  (ب)

وعنررررد إبررررراء اختبررررار الضررررغط الثابرررر ، هراعررررى االختالفررررات يف الضررررغط اجلررررو . وعنررررد إبررررراء ي  مرررر   
 س.30ºوهي    القيمة املربعية املفرتضة لدربة حرارة احمليطعاالختباري  جترى هصحيحات أل  اختالف يف تربة حرارة احمليط 

 . 7-3-2-4لتحديد زم  االحتباس الفعلي قبل ال رحلة، ا ظر  :مالحظة

  100 عررر  ،مرررزتوج اجلررردار ،بتفريرررغ اهلرررواءمعرررزول صررراريج اخلررراربي لغرررالف التصرررميمي ال يقررل الضرررغط  6-7-4-2-9
  200يقررررل عرررر   ال ضررررغط اهنيررررار حرررررج حمسرررروبل يو املعتمرررردة ةتقنيررررال للمدو ررررةحمسرررروبا  وفقررررا   ،( مررررا ومرت بررررار 1)ايلوباسرررركال 
إتراج الررردعامات الداخليرررة واخلاربيرررة يف حسررراب قررردرة الغرررالف علرررى مقاومرررة الضرررغط  وز. وجيررر( مرررا ومرت برررار 2)ايلوباسررركال 

 اخلاربي.

 .ثبي مناسبة للرفع والت ومبرابطهصمم الصااريج النقالة وهزوت بدعائم لتوف  قاعدة مأمو ة يثناء النقل  6-7-4-2-10
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ريج النقالة ئيغ هتحمل على األقل ضغط احملتويرات املوبروتة برداخلاا واألمحرال االسرتاهية هصمم الصاا 6-7-4-2-11
والدينامية واحلرارية الي هنشأ يثناء الظروف العاتية للمناولة والنقل توم حدوث فقرد يف حمتويرات الصرااريج. ويوضرح التصرميم ي ر  

 دوث هذا األمحال طوال العمر املتوقع للصاريج النقال.قد يخذت يف االعتبار هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار ح

، قرراترة علررى امتصرراص القرروى حترر  يثقررل محولررة مسررموح لرراهكرروم الصررااريج النقالررة ووسررائل هثبيتاررا،  6-7-4-2-12
 بصورة منفصلة: فعلاا االستاهية التالية عند هطبيق

يف التسرررارع النررراهج عررر   ةمضررروب ااملسرررموح لررر الكتلرررة اإلمجاليررة القصررروىضرررعف يف اجترراا السررر :  (ي)
 ؛(1)(g) اجلاذبية

عنرردما يكرروم ) ااملسررموح لررقيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى قائمررة علررى اجترراا السرر : بزوايررا يفقيررا  و  (ب)
املسرموح  الكتلرة اإلمجاليرة القصروى لضرعفاجتاا السر  غر  حمردت بوضروح، هكروم القروى مسراوية 

 ؛(1)(g)اجلاذبية  يف التسارع الناهج ع  ةمضروب ا(ل
اهج عرر  نررمضررروبة يف التسررارع ال ااملسررموح لررالكتلررة اإلمجاليررة القصرروى : قيمررة فرروقإىل  وعموتيررا   (ج)

 ؛(1)(g)اجلاذبية 
يف ذلررك  مبررا مجررايل احلمولررة،)إ ااملسررموح لررالكتلررة اإلمجاليررة القصرروى  ضررعفإىل حترر :  وعموتيررا   (ت)

(g) يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية ة، مضروب(هأث  اجلاذبية
(1). 

 يراعى عامل األمام على النحو التايل: ،12-2-4-7-6ال قوة م  القوى املذاورة يف   فعل حت  6-7-4-2-13
بالنسرربة  1.5 قيمترر  حمرردتة بوضرروح، يراعررى عامررل يمررام خضرروعملرروات الرري هتميررز بنقطررة يف حالررة ا )ي(

 املضمو ة؛اخلضوع ملقاومة 

 1.5 قيمتررر  حمررردتة بوضررروح، يراعرررى عامرررل يمرررام خضررروعهتميرررز بنقطرررة  ال ملررروات الررريحالرررة ا يف يو (ب)
الفرروالذ  عحالررة ي رروا يف  يف املائررة 1وبقيمررة ، يف املائررة 0.2 املضررمو ة بقيمررة لقرروة الصررموتبالنسرربة 

 .األوستنيي
 الدوليررة للمرراتة. يو املعرراي  الوطنيررةقرروة الصررموت هرري القرريم الرري حترردتها  يو خلضرروعهكرروم قرريم مقاومررة ا 6-7-4-2-14

بنسبة  ةملعاي  املاتقوة الصموت وفقا   يو ضوعحالة استخدام ي واع الفوالذ األوستنيي ميك  زياتة القيم الد يا احملدتة ملقاومة اخل ويف
بروت معراي  للمعردم املعري، حالرة عردم و  ويف عندما هكوم هذا القيم األعلى مثبتة يف شااتة فحص املاتة.يف املائة  15هصل إىل 

 قوة الصموت املستخدمة ملوافقة السلطة املختصة. يو ضوعمضع قيمة مقاومة اخل
يكررررررروم باإلمكرررررررام  ، يمنقرررررررل غرررررررازات مسررررررريلة مررررررردتة هلوبرررررررةاملعررررررردَّة ل ،الصرررررررااريج النقالرررررررة يُفررررررررت  يف 6-7-4-2-15

 .ااربائيا   ااهأريض

 يممعايير التصم 6-7-4-3

 العرضي ألوعية الصااريج مستديرا . يكوم املقطع 6-7-4-3-1
__________ 

  .2م/ث g  =9.81ألغرا  احلساب هكوم قيمة هسارع اجلاذبية   (1) 
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يمثرررال ضرررغط التشرررغيل  1.3 يقرررل عررر  ال هصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  ئيرررغ هتحمرررل ضرررغط اختبرررار 6-7-4-3-2
يمثرررال جممررروع ضرررغط  1.3 يقرررل ضرررغط االختبرررار عررر  ال بتفريرررغ اهلرررواءالصرررااريج املعزولرررة  ةحالرررة يوعيررر ويف األقصرررى املسرررموح بررر .

( برار 3)ايلوباسركال   300عر   يقل ضرغط االختبرار برأ  حرال وال .(بار 1)ايلوباسكال   100والتشغيل األقصى املسموح ب  
  .7-4-4-7-6إىل  2-4-4-7-6جلدار الوعاء، املبينة يف  يتىن مسك الشرتاطاتاهتمام  ىل. ويو ما ومرت 

 قرروة صررموت)هتميررز بقرروة صررموت مضررمو ة  يو حمرردتة بوضرروح خضرروع  قطررة هُبررد ملعرراتم الرري يف حالررة ا 6-7-4-3-3
يف وعررراء ( σ سرريغما)األويل  ءإبارررات الغشررا زيتجرراو  ال ،(أل ررواع الفررروالذ األوسررتنيييف املائررة  1 يو ، عمومرررا ،يف املائررة 0.2 بقيمررة

 حيغ:، عند ضغط االختبار، يياما يقل، 0.50 (Rm) بقيمة مقاومة شد ت يا يو 0.75 (Re) خضوع بقيمةالصاريج مقاومة 
Re =  يف  1 بقيمررة يو يف املائررة 0.2 بقيمررة قرروة صررموت يو ،2بوحرردات  يرروه /مم اخلضرروعمقاومررة

 ؛ي واع الفوالذ األوستنيي يف حالة املائة
Rm = 2يتىن مقاومة شد بوحدات  يوه /مم.   

 الدوليرررة للمررراتة. يو للمعررراي  الوطنيرررةالررري هسرررتخدم هررري القررريم الرررد يا احملررردتة وفقرررا   Rmو Re قررريمهكرروم  6-7-4-3-3-1
يف  15احملرردتة وفقررا  ملعرراي  املرراتة حرر   Rmو Re لعرراملخت ل حالررة اسررتخدام ي ررواع الفرروالذ األوسررتنيي، ميكرر  زيرراتة القرريم الررد يا ويف

ملوافقررة  Rmو Re حالررة عرردم وبرروت معرراي  للمعرردم املعرري، مضررع قرريم ويف ثبررات قرريم يعلررى يف شررااتة فحررص املرراتة.إعنررد املائررة 
 اهليئة املخوَّلة م  قبلاا. يو السلطة املختصة

يف بنرراء يوعيررة الصررااريج  0.85علررى  Re/Rm نسرربةالفياررا  يرردال يسررمح باسررتخدام ي ررواع الفرروالذ الرري هز  6-7-4-3-3-2
 تة.الي هستخدم يف حتديد هذا النسبة هي القيم املبينة يف شااتة فحص املا Rmو Re امللحومة. وهكوم قيم

عنرررد اال كسرررار، بالنسررربة  باسرررتطالةهتميرررز ي رررواع الفررروالذ املسرررتخدمة يف بنررراء يوعيرررة الصرررااريج جيررر  يم  6-7-4-3-3-3
لأل ررواع يف املائررة  20واع الفرروالذ الرردقيق احلبيبررات و أل رريف املائررة  16 قيمترر  مررع حررد يتىن مطلررق Rm/000 10 هقررل عرر  ال املئويررة،

النسربة ب ،عنرد اال كسرار باسرتطالةوسربائك األلومنيروم الري هسرتخدم يف بنراء يوعيرة الصرااريج  يتميز األلومنيرومجي  يم األخرى. و 
 .يف املائة 12 قيمت  حد يتىن مطلقمع  000/6Rm 10 ع هقل  ال ،املئوية

 الشردأللرواح املعد يرة يم يكروم حمرور عينرة اختبرار يف حالرة األغرا  حتديد القريم احلقيقيرة للمروات، يراعرى  6-7-4-3-3-4
الدائمررة عنرررد اال كسررار علرررى عينرررات اختبررار ذات مقطرررع عرضررري  االسرررتطالةعلرررى اجتررراا الدلفنررة. وهقررراس  (بررالعر ) بزوايررا قائمرررة

 مم. 50  طول مقياسباستخدام ، ISO 6892:1998 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة مستطيل وفقا  ملعيار
 لجدار وعاء الصهريج أدنى سمك 6-7-4-4

 يلي: ما بختاألاد و السمك لوعاء الصاريج ه يتىن مسككوم ي 6-7-4-4-1

  ؛7-4-4-7-6 إىل 2-4-4-7-6وفقا  لالشرتاطات الوارتة يف يتىن مسك حمدت  (ي)
يف ذلررك االشرررتاطات الرروارتة يف  مبررا ألوعيررة الضررغط، للمدو ررة املعتمرردةوفقررا   يو يتىن مسررك حمرردت (ب)
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ريج النقالة ئيغ هتحمل على األقل ضغط احملتويرات املوبروتة برداخلاا واألمحرال االسرتاهية هصمم الصاا 6-7-4-2-11
والدينامية واحلرارية الي هنشأ يثناء الظروف العاتية للمناولة والنقل توم حدوث فقرد يف حمتويرات الصرااريج. ويوضرح التصرميم ي ر  

 دوث هذا األمحال طوال العمر املتوقع للصاريج النقال.قد يخذت يف االعتبار هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار ح

، قرراترة علررى امتصرراص القرروى حترر  يثقررل محولررة مسررموح لرراهكرروم الصررااريج النقالررة ووسررائل هثبيتاررا،  6-7-4-2-12
 بصورة منفصلة: فعلاا االستاهية التالية عند هطبيق

يف التسرررارع النررراهج عررر   ةمضررروب ااملسرررموح لررر الكتلرررة اإلمجاليررة القصررروىضرررعف يف اجترراا السررر :  (ي)
 ؛(1)(g) اجلاذبية

عنرردما يكرروم ) ااملسررموح لررقيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى قائمررة علررى اجترراا السرر : بزوايررا يفقيررا  و  (ب)
املسرموح  الكتلرة اإلمجاليرة القصروى لضرعفاجتاا السر  غر  حمردت بوضروح، هكروم القروى مسراوية 

 ؛(1)(g)اجلاذبية  يف التسارع الناهج ع  ةمضروب ا(ل
اهج عرر  نررمضررروبة يف التسررارع ال ااملسررموح لررالكتلررة اإلمجاليررة القصرروى : قيمررة فرروقإىل  وعموتيررا   (ج)

 ؛(1)(g)اجلاذبية 
يف ذلررك  مبررا مجررايل احلمولررة،)إ ااملسررموح لررالكتلررة اإلمجاليررة القصرروى  ضررعفإىل حترر :  وعموتيررا   (ت)

(g) يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية ة، مضروب(هأث  اجلاذبية
(1). 

 يراعى عامل األمام على النحو التايل: ،12-2-4-7-6ال قوة م  القوى املذاورة يف   فعل حت  6-7-4-2-13
بالنسرربة  1.5 قيمترر  حمرردتة بوضرروح، يراعررى عامررل يمررام خضرروعملرروات الرري هتميررز بنقطررة يف حالررة ا )ي(

 املضمو ة؛اخلضوع ملقاومة 

 1.5 قيمتررر  حمررردتة بوضررروح، يراعرررى عامرررل يمرررام خضررروعهتميرررز بنقطرررة  ال ملررروات الررريحالرررة ا يف يو (ب)
الفرروالذ  عحالررة ي رروا يف  يف املائررة 1وبقيمررة ، يف املائررة 0.2 املضررمو ة بقيمررة لقرروة الصررموتبالنسرربة 

 .األوستنيي
 الدوليررة للمرراتة. يو املعرراي  الوطنيررةقرروة الصررموت هرري القرريم الرري حترردتها  يو خلضرروعهكرروم قرريم مقاومررة ا 6-7-4-2-14

بنسبة  ةملعاي  املاتقوة الصموت وفقا   يو ضوعحالة استخدام ي واع الفوالذ األوستنيي ميك  زياتة القيم الد يا احملدتة ملقاومة اخل ويف
بروت معراي  للمعردم املعري، حالرة عردم و  ويف عندما هكوم هذا القيم األعلى مثبتة يف شااتة فحص املاتة.يف املائة  15هصل إىل 

 قوة الصموت املستخدمة ملوافقة السلطة املختصة. يو ضوعمضع قيمة مقاومة اخل
يكررررررروم باإلمكرررررررام  ، يمنقرررررررل غرررررررازات مسررررررريلة مررررررردتة هلوبرررررررةاملعررررررردَّة ل ،الصرررررررااريج النقالرررررررة يُفررررررررت  يف 6-7-4-2-15

 .ااربائيا   ااهأريض

 يممعايير التصم 6-7-4-3

 العرضي ألوعية الصااريج مستديرا . يكوم املقطع 6-7-4-3-1
__________ 

  .2م/ث g  =9.81ألغرا  احلساب هكوم قيمة هسارع اجلاذبية   (1) 
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يمثرررال ضرررغط التشرررغيل  1.3 يقرررل عررر  ال هصرررمم يوعيرررة الصرررااريج وهبررر  ئيرررغ هتحمرررل ضرررغط اختبرررار 6-7-4-3-2
يمثرررال جممررروع ضرررغط  1.3 يقرررل ضرررغط االختبرررار عررر  ال بتفريرررغ اهلرررواءالصرررااريج املعزولرررة  ةحالرررة يوعيررر ويف األقصرررى املسرررموح بررر .

( برار 3)ايلوباسركال   300عر   يقل ضرغط االختبرار برأ  حرال وال .(بار 1)ايلوباسكال   100والتشغيل األقصى املسموح ب  
  .7-4-4-7-6إىل  2-4-4-7-6جلدار الوعاء، املبينة يف  يتىن مسك الشرتاطاتاهتمام  ىل. ويو ما ومرت 

 قرروة صررموت)هتميررز بقرروة صررموت مضررمو ة  يو حمرردتة بوضرروح خضرروع  قطررة هُبررد ملعرراتم الرري يف حالررة ا 6-7-4-3-3
يف وعررراء ( σ سرريغما)األويل  ءإبارررات الغشررا زيتجرراو  ال ،(أل ررواع الفررروالذ األوسررتنيييف املائررة  1 يو ، عمومرررا ،يف املائررة 0.2 بقيمررة

 حيغ:، عند ضغط االختبار، يياما يقل، 0.50 (Rm) بقيمة مقاومة شد ت يا يو 0.75 (Re) خضوع بقيمةالصاريج مقاومة 
Re =  يف  1 بقيمررة يو يف املائررة 0.2 بقيمررة قرروة صررموت يو ،2بوحرردات  يرروه /مم اخلضرروعمقاومررة

 ؛ي واع الفوالذ األوستنيي يف حالة املائة
Rm = 2يتىن مقاومة شد بوحدات  يوه /مم.   

 الدوليرررة للمررراتة. يو للمعررراي  الوطنيرررةالررري هسرررتخدم هررري القررريم الرررد يا احملررردتة وفقرررا   Rmو Re قررريمهكرروم  6-7-4-3-3-1
يف  15احملرردتة وفقررا  ملعرراي  املرراتة حرر   Rmو Re لعرراملخت ل حالررة اسررتخدام ي ررواع الفرروالذ األوسررتنيي، ميكرر  زيرراتة القرريم الررد يا ويف

ملوافقررة  Rmو Re حالررة عرردم وبرروت معرراي  للمعرردم املعرري، مضررع قرريم ويف ثبررات قرريم يعلررى يف شررااتة فحررص املرراتة.إعنررد املائررة 
 اهليئة املخوَّلة م  قبلاا. يو السلطة املختصة

يف بنرراء يوعيررة الصررااريج  0.85علررى  Re/Rm نسرربةالفياررا  يرردال يسررمح باسررتخدام ي ررواع الفرروالذ الرري هز  6-7-4-3-3-2
 تة.الي هستخدم يف حتديد هذا النسبة هي القيم املبينة يف شااتة فحص املا Rmو Re امللحومة. وهكوم قيم

عنرررد اال كسرررار، بالنسررربة  باسرررتطالةهتميرررز ي رررواع الفررروالذ املسرررتخدمة يف بنررراء يوعيرررة الصرررااريج جيررر  يم  6-7-4-3-3-3
لأل ررواع يف املائررة  20واع الفرروالذ الرردقيق احلبيبررات و أل رريف املائررة  16 قيمترر  مررع حررد يتىن مطلررق Rm/000 10 هقررل عرر  ال املئويررة،

النسربة ب ،عنرد اال كسرار باسرتطالةوسربائك األلومنيروم الري هسرتخدم يف بنراء يوعيرة الصرااريج  يتميز األلومنيرومجي  يم األخرى. و 
 .يف املائة 12 قيمت  حد يتىن مطلقمع  000/6Rm 10 ع هقل  ال ،املئوية

 الشردأللرواح املعد يرة يم يكروم حمرور عينرة اختبرار يف حالرة األغرا  حتديد القريم احلقيقيرة للمروات، يراعرى  6-7-4-3-3-4
الدائمررة عنرررد اال كسررار علرررى عينرررات اختبررار ذات مقطرررع عرضررري  االسرررتطالةعلرررى اجتررراا الدلفنررة. وهقررراس  (بررالعر ) بزوايررا قائمرررة

 مم. 50  طول مقياسباستخدام ، ISO 6892:1998 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة مستطيل وفقا  ملعيار
 لجدار وعاء الصهريج أدنى سمك 6-7-4-4

 يلي: ما بختاألاد و السمك لوعاء الصاريج ه يتىن مسككوم ي 6-7-4-4-1

  ؛7-4-4-7-6 إىل 2-4-4-7-6وفقا  لالشرتاطات الوارتة يف يتىن مسك حمدت  (ي)
يف ذلررك االشرررتاطات الرروارتة يف  مبررا ألوعيررة الضررغط، للمدو ررة املعتمرردةوفقررا   يو يتىن مسررك حمرردت (ب)
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 مرم مر  الفروالذ املربعري 5مررت عر   1.80يتجراوز قطرهرا  ال وعية الصااريج الريأل اجلدار قل مسكيال  6-7-4-4-2
 مرم مرر  الفروالذ املربعرري 6مررت عرر   1.80 ألوعيرة الرري يتجراوز قطرهررال اجلرردار قررل مسركي وال يف املعرردم املسرتخدم. يكافئر  مرا يو
 يف املعدم املستخدم. كافئ ي ما يو

مررم مرر   3عرر   م 1.80 يتجرراوز قطرهررا ال الرري بررالتفريغعيررة الصررااريج املعزولررة يو  قررل مسررك برردارال ي 6-7-4-4-3
قرل ي ال مررتا  فرام مسرك بردارها 1.80 يوعية الصااريج الي يتجراوز قطرهرا يما يف املعدم املستخدم. كافئ ي ما يو الفوالذ املربعي

 املعدم املستخدم. يف كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي 4ع  

ألتىن  مطابقررا  برردار الصرراريج  ك، يكرروم جممرروع مسررك الغررالف ومسررالتفريغبرر لصررااريج املعزولررةا يف حالررة 6-7-4-4-4
  .3-4-4-7-6 الفقرة مبخت يف يتىن مسكقل مسك بدار وعاء الصاريج  فس  ع  ي يال ، على2-4-4-7-6مبخت يف  مسك

 ناء الوعاء.مم ييا  اا   ماتة ب 3قل مسك وعاء الصاريج ع  يال  6-7-4-4-5

 ارررررل  لفرررروالذ املربعرررري يفا املطلرررروب مرررر  لسررررمكلي ررررواع املعرررراتم األخررررررى  املكرررراف  مرررر  سررررمكحُيرررردت ال 6-7-4-4-6
 ، باستعمال املعاتلة التالية:3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6 م 
 

 حيغ:
 ؛(مم)املعدم املستخدم  م السمك املكاف  الالزم  = 
 ؛3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6بخت يف املالفوالذ املربعي،  م  (مم) يتىن مسك = 
 ؛(3-3-4-7-6 ا ظر)للمعدم املستخدم  (2 يوه /مم)مقاومة الشد الد يا املضمو ة  = 
للمعرردم املسررتخدم وفقررا  للمعرراي   ) سرربة مئويررة( الررد يا املضررمو ة عنررد اال كسرراراالسررتطالة  = 

 الدولية. يو الوطنية

يتىن كروم ي، و 5-4-4-7-6إىل  1-4-4-7-6القريم املبينرة يف قل مسك اجلدار برأ  حرال عر  يال  6-7-4-4-7
ويكروم هرذا السرمك غر  شرامل . 6-4-4-7-6 إىل 1-4-4-7-6جلميرع يبرزاء وعراء الصراريج علرى النحرو املبرخت يف مسرك 

 .أل  مساح للت ال
اللررررروح عنرررررد اهصرررررال األطرررررراف بررررراجلزء األسرررررطواين مررررر   كاخرررررتالف مفررررراب  يف مسررررر حيررررردث يال جيررررر  6-7-4-4-8

 .الصاريج وعاء
 التشغيل معدات 6-7-4-5
العطر  يثنراء املناولرة والنقرل. وعنردما يسرمح  يو هره  وسائل التشغيل ئيغ هكوم حممية م  خطر اللي 6-7-4-5-1

ئرارة  سربية، هثبر  املعردات ئيرغ هسرمح مبثرل هرذا احلرارة توم احتمرال  برخت الوعراء والغرالف يو احلماية والوعراء إطارالربط بخت 
والصرمام احلرابس الرداخلي  (جتاويف األ ابي ، وسائل اإلغرالق)هرايبات التفريغ اخلاربية  ىمحتحدوث عط  ألبزاء التشغيل. و 

مبرا يف ذلرك )وسائل امللء والتفريغ  ؤم وه. (قص ق َطعاستخدام ب ،على سبيل املثال)وقاعده  م  خطر اللي بفعل القوى اخلاربية 
 قصد. ع  غ وي  يغطية واقية ضد فتحاا  (السداتات امللولبة يو السطامية الشفاا
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 ،نقرررل الغرررازات املسررريلة املررردتة اللاوبرررةلاملسرررتخدمة  ،وهفريرررغ يف الصرررااريج النقالرررة مرررلءارررل فتحرررة هرررزوت   6-7-4-5-2
الغررالف،  إىلميكرر  عمليررا   مررا األوىل صررمام حررابس يقررع يقرررب :ابررة علررى الترروايلمسررتقلة ومر  إغررالقيقررل عرر  ثررالث وسررائل  ال مبررا

الغررالف مرر  النرروع السررريع  إىلاألقرررب  إلغررالق. وهكرروم وسرريلة امكافئررةوسرريلة  يو سررطاميةوالثا يررة صررمام حررابس، والثالثررة شررفة 
 وجير اإلحاطرة برالن ام.  يو التفريرغ يو اإلغالق، الرذ  يغلرق يوهوماهيرا  يف حالرة احلرارة غر  املقصروتة للصراريج النقرال يثنراء التعبئرة

 هشغيل هذا الوسيلة بالتحكم م  بعد.يم يكوم باإلمكام ييضا  
 ،نقررل الغررازات املسرريلة املرردتة غرر  اللاوبررةلاملسررتخدمة  ،لررةوهفريررغ يف الصررااريج النقا مررلءاررل فتحررة هررزوت   6-7-4-5-3

ميكر   مرا األوىل صرمام حرابس يقرع يقررب ؛ومررابتخت علرى التروايلال مناما ع  األخررى مستقلتخت   ،غالقبوسيلتخت على األقل لإل
 .مكافئةوسيلة  يو سطاميةالغالف، والثا ية شفة  إىلعمليا  

منتجرات سرائلة، يلرزم هروف   فيارا ميك  يم حتتجزو الي ميك  إغالقاا م  الطرفخت األ ابي   ق طع يف حالة 6-7-4-5-4
 طريقة لتخفيف الضغط يوهوماهيا  ملنع هكوي  ضغط مفرط تاخل األ ابي .

 بفتحة إلبراء الفحص. إىل هزويدها بتفريغ اهلواءالصااريج املعزولة ال حتتاج  6-7-4-5-5
 معا  بقدر اإلمكام عمليا .جتمع الرتايبات اخلاربية  6-7-4-5-6
 على مجيع التوصيالت املرابة على الصاريج النقال وظيفة ال مناا. بختة ه 6-7-4-5-7
يقررل عرر  ضررغط  ال لتحمررل ضررغط مقرردر غررالقييررة وسرريلة يخرررى لإل يو اررل صررمام حررابس  يبرر و  صررممي 6-7-4-5-8

مجيررع الصررمامات  إغررالقمررع مراعرراة تربررات احلرررارة املتوقعررة يثنرراء النقررل. ويكرروم  ،التشررغيل األقصررى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج
ميكر   ال يف اجتراا حرارة عقرارب السراعة. وهصرمم مجيرع الصرمامات احلابسرة ئيرغ الدوارة اليدويرةقبضة ال بتحريكاحلابسة امللولبة 

 فتحاا ع  غ  قصد.
ت وصالت السائل والبخار املؤتية إىل هلك الوحدة بصمام الضغط، هزو  لتوليديف حالة استخدام وحدات  6-7-4-5-9

 ميك  عمليا  م  الغالف ملنع فقدام احملتويات يف حالة حدوث عط  يف وحدة هزايد الضغط. ما يقرب
هصررمم التوصرريالت األ بوبيررة وهبرر  وهرارر  ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  6-7-4-5-10

ات واالهتررزازات امليكا يكيررة. وهصررنع مجيررع التوصرريالت األ بوبيررة مرر  مرراتة مناسرربة. وملنررع التسررري  بسررب  ، والصرردمبفعررل احلرررارة
هسرررتخدم برررخت الغرررالف والوصرررلة املؤتيرررة إىل يول صرررمام يف ي  خمررررج سررروى ي ابيررر  ووصرررالت فوالذيرررة ملحومرررة. وهقرررر  ال احلررررارة،

 ذا التوصيلة. وهلحم الوصالت األ بوبية األخرى عند االقتضاء.اهليئة املخوَّلة طريقة ربط الصمام ل يو السلطة املختصة
حلامرا  معرد يا  قويرا  برنفس  هلحرم يو والز رك، النحراسبسربيكة مر  لحم الوصالت يف األ ابير  النحاسرية هُ  6-7-4-5-11

قرد حيردث  امرا  ابير هقلرل الوصرالت مر  متا رة األ  وال س.525ºعر   لرذا السربيكةهقل تربرة ا صراار مروات اللحرام  وال القدر.
 اللوال . يسنامعند قطع 

 خبصائص وافية عند يتىن تربة حرارة هشغيل للصاريج النقال. وهوابعااهتميز موات الصمامات  6-7-4-5-12
ربعة يمثال ضغط التشغيل يال يقل ضغط اال فجار يف مجيع التوصيالت األ بوبية والرتايبات األ بوبية ع   6-7-4-5-13

وسرريلة  يو ربعررة يمثررال الضررغط الررذ  قررد يتعررر  لرر  الصرراريج يثنرراء اخلدمررة بفعررل مضررخةي يو برر  لوعرراء الصرراريج األقصرى املسررموح
 .(باستثناء وسائل مفيف الضغط)يخرى 
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 مرم مر  الفروالذ املربعري 5مررت عر   1.80يتجراوز قطرهرا  ال وعية الصااريج الريأل اجلدار قل مسكيال  6-7-4-4-2
 مرم مرر  الفروالذ املربعرري 6مررت عرر   1.80 ألوعيرة الرري يتجراوز قطرهررال اجلرردار قررل مسركي وال يف املعرردم املسرتخدم. يكافئر  مرا يو
 يف املعدم املستخدم. كافئ ي ما يو

مررم مرر   3عرر   م 1.80 يتجرراوز قطرهررا ال الرري بررالتفريغعيررة الصررااريج املعزولررة يو  قررل مسررك برردارال ي 6-7-4-4-3
قرل ي ال مررتا  فرام مسرك بردارها 1.80 يوعية الصااريج الي يتجراوز قطرهرا يما يف املعدم املستخدم. كافئ ي ما يو الفوالذ املربعي

 املعدم املستخدم. يف كافئ ي ما يو مم م  الفوالذ املربعي 4ع  

ألتىن  مطابقررا  برردار الصرراريج  ك، يكرروم جممرروع مسررك الغررالف ومسررالتفريغبرر لصررااريج املعزولررةا يف حالررة 6-7-4-4-4
  .3-4-4-7-6 الفقرة مبخت يف يتىن مسكقل مسك بدار وعاء الصاريج  فس  ع  ي يال ، على2-4-4-7-6مبخت يف  مسك

 ناء الوعاء.مم ييا  اا   ماتة ب 3قل مسك وعاء الصاريج ع  يال  6-7-4-4-5

 ارررررل  لفرررروالذ املربعرررري يفا املطلرررروب مرررر  لسررررمكلي ررررواع املعرررراتم األخررررررى  املكرررراف  مرررر  سررررمكحُيرررردت ال 6-7-4-4-6
 ، باستعمال املعاتلة التالية:3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6 م 
 

 حيغ:
 ؛(مم)املعدم املستخدم  م السمك املكاف  الالزم  = 
 ؛3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6بخت يف املالفوالذ املربعي،  م  (مم) يتىن مسك = 
 ؛(3-3-4-7-6 ا ظر)للمعدم املستخدم  (2 يوه /مم)مقاومة الشد الد يا املضمو ة  = 
للمعرردم املسررتخدم وفقررا  للمعرراي   ) سرربة مئويررة( الررد يا املضررمو ة عنررد اال كسرراراالسررتطالة  = 

 الدولية. يو الوطنية

يتىن كروم ي، و 5-4-4-7-6إىل  1-4-4-7-6القريم املبينرة يف قل مسك اجلدار برأ  حرال عر  يال  6-7-4-4-7
ويكروم هرذا السرمك غر  شرامل . 6-4-4-7-6 إىل 1-4-4-7-6جلميرع يبرزاء وعراء الصراريج علرى النحرو املبرخت يف مسرك 

 .أل  مساح للت ال
اللررررروح عنرررررد اهصرررررال األطرررررراف بررررراجلزء األسرررررطواين مررررر   كاخرررررتالف مفررررراب  يف مسررررر حيررررردث يال جيررررر  6-7-4-4-8

 .الصاريج وعاء
 التشغيل معدات 6-7-4-5
العطر  يثنراء املناولرة والنقرل. وعنردما يسرمح  يو هره  وسائل التشغيل ئيغ هكوم حممية م  خطر اللي 6-7-4-5-1

ئرارة  سربية، هثبر  املعردات ئيرغ هسرمح مبثرل هرذا احلرارة توم احتمرال  برخت الوعراء والغرالف يو احلماية والوعراء إطارالربط بخت 
والصرمام احلرابس الرداخلي  (جتاويف األ ابي ، وسائل اإلغرالق)هرايبات التفريغ اخلاربية  ىمحتحدوث عط  ألبزاء التشغيل. و 

مبرا يف ذلرك )وسائل امللء والتفريغ  ؤم وه. (قص ق َطعاستخدام ب ،على سبيل املثال)وقاعده  م  خطر اللي بفعل القوى اخلاربية 
 قصد. ع  غ وي  يغطية واقية ضد فتحاا  (السداتات امللولبة يو السطامية الشفاا
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 ،نقرررل الغرررازات املسررريلة املررردتة اللاوبرررةلاملسرررتخدمة  ،وهفريرررغ يف الصرررااريج النقالرررة مرررلءارررل فتحرررة هرررزوت   6-7-4-5-2
الغررالف،  إىلميكرر  عمليررا   مررا األوىل صررمام حررابس يقررع يقرررب :ابررة علررى الترروايلمسررتقلة ومر  إغررالقيقررل عرر  ثررالث وسررائل  ال مبررا

الغررالف مرر  النرروع السررريع  إىلاألقرررب  إلغررالق. وهكرروم وسرريلة امكافئررةوسرريلة  يو سررطاميةوالثا يررة صررمام حررابس، والثالثررة شررفة 
 وجير اإلحاطرة برالن ام.  يو التفريرغ يو اإلغالق، الرذ  يغلرق يوهوماهيرا  يف حالرة احلرارة غر  املقصروتة للصراريج النقرال يثنراء التعبئرة

 هشغيل هذا الوسيلة بالتحكم م  بعد.يم يكوم باإلمكام ييضا  
 ،نقررل الغررازات املسرريلة املرردتة غرر  اللاوبررةلاملسررتخدمة  ،لررةوهفريررغ يف الصررااريج النقا مررلءاررل فتحررة هررزوت   6-7-4-5-3

ميكر   مرا األوىل صرمام حرابس يقرع يقررب ؛ومررابتخت علرى التروايلال مناما ع  األخررى مستقلتخت   ،غالقبوسيلتخت على األقل لإل
 .مكافئةوسيلة  يو سطاميةالغالف، والثا ية شفة  إىلعمليا  

منتجرات سرائلة، يلرزم هروف   فيارا ميك  يم حتتجزو الي ميك  إغالقاا م  الطرفخت األ ابي   ق طع يف حالة 6-7-4-5-4
 طريقة لتخفيف الضغط يوهوماهيا  ملنع هكوي  ضغط مفرط تاخل األ ابي .

 بفتحة إلبراء الفحص. إىل هزويدها بتفريغ اهلواءالصااريج املعزولة ال حتتاج  6-7-4-5-5
 معا  بقدر اإلمكام عمليا .جتمع الرتايبات اخلاربية  6-7-4-5-6
 على مجيع التوصيالت املرابة على الصاريج النقال وظيفة ال مناا. بختة ه 6-7-4-5-7
يقررل عرر  ضررغط  ال لتحمررل ضررغط مقرردر غررالقييررة وسرريلة يخرررى لإل يو اررل صررمام حررابس  يبرر و  صررممي 6-7-4-5-8

مجيررع الصررمامات  إغررالقمررع مراعرراة تربررات احلرررارة املتوقعررة يثنرراء النقررل. ويكرروم  ،التشررغيل األقصررى املسررموح برر  لوعرراء الصرراريج
ميكر   ال يف اجتراا حرارة عقرارب السراعة. وهصرمم مجيرع الصرمامات احلابسرة ئيرغ الدوارة اليدويرةقبضة ال بتحريكاحلابسة امللولبة 

 فتحاا ع  غ  قصد.
ت وصالت السائل والبخار املؤتية إىل هلك الوحدة بصمام الضغط، هزو  لتوليديف حالة استخدام وحدات  6-7-4-5-9

 ميك  عمليا  م  الغالف ملنع فقدام احملتويات يف حالة حدوث عط  يف وحدة هزايد الضغط. ما يقرب
هصررمم التوصرريالت األ بوبيررة وهبرر  وهرارر  ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  6-7-4-5-10

ات واالهتررزازات امليكا يكيررة. وهصررنع مجيررع التوصرريالت األ بوبيررة مرر  مرراتة مناسرربة. وملنررع التسررري  بسررب  ، والصرردمبفعررل احلرررارة
هسرررتخدم برررخت الغرررالف والوصرررلة املؤتيرررة إىل يول صرررمام يف ي  خمررررج سررروى ي ابيررر  ووصرررالت فوالذيرررة ملحومرررة. وهقرررر  ال احلررررارة،

 ذا التوصيلة. وهلحم الوصالت األ بوبية األخرى عند االقتضاء.اهليئة املخوَّلة طريقة ربط الصمام ل يو السلطة املختصة
حلامرا  معرد يا  قويرا  برنفس  هلحرم يو والز رك، النحراسبسربيكة مر  لحم الوصالت يف األ ابير  النحاسرية هُ  6-7-4-5-11

قرد حيردث  امرا  ابير هقلرل الوصرالت مر  متا رة األ  وال س.525ºعر   لرذا السربيكةهقل تربرة ا صراار مروات اللحرام  وال القدر.
 اللوال . يسنامعند قطع 

 خبصائص وافية عند يتىن تربة حرارة هشغيل للصاريج النقال. وهوابعااهتميز موات الصمامات  6-7-4-5-12
ربعة يمثال ضغط التشغيل يال يقل ضغط اال فجار يف مجيع التوصيالت األ بوبية والرتايبات األ بوبية ع   6-7-4-5-13

وسرريلة  يو ربعررة يمثررال الضررغط الررذ  قررد يتعررر  لرر  الصرراريج يثنرراء اخلدمررة بفعررل مضررخةي يو برر  لوعرراء الصرراريج األقصرى املسررموح
 .(باستثناء وسائل مفيف الضغط)يخرى 
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 وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-6
 يزوت ال وعاء صاريج بوسيلتخت مستقلتخت على األقل لتخفيف الضغط م  النوع احململ بنراب . وهنفرتح 6-7-4-6-1

بالكامرررل عنرررد ضرررغط  بررر ، وهفرررتح يقرررل عررر  ضرررغط التشرررغيل األقصرررى املسرررموح ال عنرررد ضرررغط وسرررائل مفيرررف الضرررغط يوهوماهيرررا  
يف  10يقرل عر   ال ضرغط عنردهرذا الوسرائل بعرد التفريرغ  غلرقمر  ضرغط التشرغيل األقصرى املسرموح بر . وهيف املائرة  110 يعاتل
مجيع الضغوط األتىن م  ذلك. وهكروم وسرائل مفيرف الضرغط مر   عندغلقة وهظل م ،حت  الضغط الذ  يبدي عندا التفريغاملائة 

 السائل.ر يف ذلك متوة  مبا ، وع يقاوم القوى الدينامية
 ،باإلضرافة إىل ذلرك ،دروبخت مرزوتةيرلغازات املسيلة املدتة غ  اللاوبة واهل قل اجيوز يم هكوم يوعية صااريج  6-7-4-6-2

 . 3-7-4-7-6و 2-7-4-7-6احململة بناب  على النحو املبخت يف مفيف الضغط مع وسائل بالتواز  مراةبة بأقراص قصمة 
وهكرروي  ي  ضررغط  ،وهسرررب الغرراز ،مرروات غريبررة ةهصررمم وسررائل مفيررف الضررغط ئيررغ متنررع تخررول ييرر 6-7-4-6-3

 خطر. زائد
 املستخدمة. وسائل مفيف الضغطم  قبلاا اهليئة املخوَّلة  يو هعتمد السلطة املختصة 6-7-4-6-4
 ومعايرتها وسائل تخفيف الضغطمعدل التصريف في  6-7-4-7
مررر  العرررزل يف يف املائرررة  20فقررردام  يو ،التفريغيف صررراريج معرررزول بررر هرررأث  هفريرررغ اهلرررواءيف حالرررة فقررردام  6-7-4-7-1

يتجرراوز  ملنررع يم ا  اافيرراجملمررع جلميررع وسررائل مفيررف الضررغط املرابررة  معرردل التصررريف كرروم ي، يتعررخت يم صررلبةصرراريج معررزول مبرروات 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب . يف املائة 120تاخل وعاء الصاريج  (الرتاام  مبا في)الضغط 

باسررتخدام األقررراص  عرردلامل اميكرر  بلررو  هررذ ،دروبختيرريف حالررة الغررازات املسرريلة املرردتة غرر  اللاوبررة واهل 6-7-4-7-2
يسرراو  ضررغط اختبررار ي الضررغط املطلوبررة. وهنكسررر األقررراص القصررمة عنررد ضررغط امسرر بررالتواز  مررع وسررائل مفيررفاملراةبررة القصررمة 

 وعاء الصاريج.
كوم ي، صاريجالكاملة بال الن ام إحاطة مع 2-7-4-7-6و 1-7-4-7-6حت  الظروف املبينة يف  6-7-4-7-3

 عند ضغط االختبار.إلبقاء الضغط يف وعاء الصاريج  ا  اجملمع جلميع وسائل مفيف الضغط اافيالتصريف  معدل
 اهقرهررررررر مثبترررررررة ملدو رررررررة هقنيرررررررةاملطلررررررروب لوسرررررررائل مفيرررررررف الضرررررررغط وفقرررررررا  التصرررررررريف  معررررررردلسررررررر  حي 6-7-4-7-4

 .(6)املختصة السلطة
 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-8
 يلي: ما هوضع عالمات واضحة وتائمة على ال وسيلة لتخفيف الضغط هتضم  6-7-4-8-1

 الي يبدي عندها عمل وسيلة التصريف؛ (كيلوباسكالال يو بار)بوحدات القيمة الضغط  (ي)
 ؛بناب عند ضغط التصريف للوسائل احململة املسموح ب  التفاوت  (ب)

__________ 
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed ا ظر علرى سربيل املثرال (6) 

Gases". 
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 مة؛تربة احلرارة املربعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القص   (ج)
 (؛/ث3م)واء يف الثا ية املقدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسية م  اهل معدل التصريف (ت)

 مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب  واألقرررراص القصررررمةلوسررريلة للتصرررريف  مسررراحة املقطرررع العرضررري )ه(
 (؛2مباملليمرتات املربعة )م

 وهبخت املعلومات التالية ييضا  الما يمك  عمليا :
 الصلة.ذ  الكتالوج  رقماسم الصا ع و  )و(

توحيرررد لل ةالدوليررر املنظمرررة علرررى وسرررائل مفيرررف الضرررغط وفقررا  ملعيرررار املبررختَّ ر املقررردَّ  معررردل التصرررريفدت حيرر 6-7-4-8-2
  .ISO 4126-7:2004 ورقم، ISO 4126-1:2004 رقم القياسي،

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-9
عرائق إىل  مبررور التصرريف املطلروب برال للسرماحإىل وسرائل مفيرف الضرغط اافيرا   تيكوم حجرم التوصريال 6-7-4-9-1
الصراريج مرزوتا  بوسرائل مزتوبرة  إذا ارام يرا  ي  صمام حابس بخت وعاء الصراريج ووسرائل مفيرف الضرغط إال سيلة األمام. فالو 

إذا   مفتوحرة باحكرام، يوالصرمامات احلابسرة الري مردم وسرائل التصرريف العاملرة بالفعرل  واا   ،ألسباب يخرى ألغرا  الصيا ة يو
يكروم  . وال7-4-7-6االشررتاطات الروارتة يف ب يضرم  اسرتمرار الوفراءبنظرام إحكرام  فيمرا بيناراالصمامات احلابسرة متصرلة  اا  

يوقف التدفق مر  وعراء الصراريج إىل  إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل يو يو وسيلة هنفيسيف يية فتحة هؤت  إىل  عائقهنا  ي  
 يم هصررف مر  خمرارج وسرائل مفيرف الضرغط، يف حالرة اسرتخداماا، األ ابير  اخلاربرة يو وسائل التنفيس ويُفرت  يفهلك الوسيلة. 

 .التخفيفتوم يم هسب  سوى يقل ضغط مرهد وك  على وسائل  ،السوائل يف اجلو البخار يو
 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-10
املراررز  إىلميكرر  عمليررا   مررا يقرررب ويف مررداخل مجيررع وسررائل مفيررف الضررغط يف قمررة وعرراء الصرراريج جُتَعررل 6-7-4-10-1

وهكروم  ،الوعراءمر  هقرع مرداخل مجيرع وسرائل مفيرف الضرغط يف حيرز البخرار  ،املرلء األقصرىحالرة  ويف الطويل والعرضي للوعراء.
البخرار املنطلرق بعيردا   يوبَّر لة املردتة لغرازات املسريَّ حالة ا ويف الوسائل مرهبة ئيغ هكفل هصريف البخار املنطلق بدوم عوائق.هذا 

  ذلرك مرر  خيفةر يال الوعراء. ويسرمح باسرتخدام وسررائل واقيرة حتررف مسرار البخررار شرريطة يالمررس ال عر  الصراريج بطريقرة جتعلر 
 .التخفيفوسيلة يف املطلوبة  التصريف سعة

الوسررائل  هررذا ةوحلمايرر ،وسررائل مفيررف الضررغط ملنررع وصررول األشررخاص غرر  املخرروَّلخت إىلهتخررذ هرهيبررات  6-7-4-10-2
 م  العط  يف حالة ا قالب الصاريج النقال.

 القياس أجهزة 6-7-4-11
مناسررر  ، فا ررر  يتعرررخت يم يكررروم مرررزوتا  جباررراز قيررراس بالكتلرررةمرررلء الصررراريج النقرررال  يتررروخىيكررر   مل مرررا 6-7-4-11-1
هشة يخرى إذا اا ر  هالمرس مباشررة يبازة القياس املصنوعة م  موات  يو هستخدم يبازة حتديد املنسوب الزبابية وال ياثر. يو

 حمتويات وعاء الصاريج.
 .تفريغال م  يبل مقياسبتوصيلة   يزوت غالف ،التفريغاملعزول بأسلوب  ،الصاريج النقال 6-7-4-11-2
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 وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-6
 يزوت ال وعاء صاريج بوسيلتخت مستقلتخت على األقل لتخفيف الضغط م  النوع احململ بنراب . وهنفرتح 6-7-4-6-1

بالكامرررل عنرررد ضرررغط  بررر ، وهفرررتح يقرررل عررر  ضرررغط التشرررغيل األقصرررى املسرررموح ال عنرررد ضرررغط وسرررائل مفيرررف الضرررغط يوهوماهيرررا  
يف  10يقرل عر   ال ضرغط عنردهرذا الوسرائل بعرد التفريرغ  غلرقمر  ضرغط التشرغيل األقصرى املسرموح بر . وهيف املائرة  110 يعاتل
مجيع الضغوط األتىن م  ذلك. وهكروم وسرائل مفيرف الضرغط مر   عندغلقة وهظل م ،حت  الضغط الذ  يبدي عندا التفريغاملائة 

 السائل.ر يف ذلك متوة  مبا ، وع يقاوم القوى الدينامية
 ،باإلضرافة إىل ذلرك ،دروبخت مرزوتةيرلغازات املسيلة املدتة غ  اللاوبة واهل قل اجيوز يم هكوم يوعية صااريج  6-7-4-6-2

 . 3-7-4-7-6و 2-7-4-7-6احململة بناب  على النحو املبخت يف مفيف الضغط مع وسائل بالتواز  مراةبة بأقراص قصمة 
وهكرروي  ي  ضررغط  ،وهسرررب الغرراز ،مرروات غريبررة ةهصررمم وسررائل مفيررف الضررغط ئيررغ متنررع تخررول ييرر 6-7-4-6-3

 خطر. زائد
 املستخدمة. وسائل مفيف الضغطم  قبلاا اهليئة املخوَّلة  يو هعتمد السلطة املختصة 6-7-4-6-4
 ومعايرتها وسائل تخفيف الضغطمعدل التصريف في  6-7-4-7
مررر  العرررزل يف يف املائرررة  20فقررردام  يو ،التفريغيف صررراريج معرررزول بررر هرررأث  هفريرررغ اهلرررواءيف حالرررة فقررردام  6-7-4-7-1

يتجرراوز  ملنررع يم ا  اافيرراجملمررع جلميررع وسررائل مفيررف الضررغط املرابررة  معرردل التصررريف كرروم ي، يتعررخت يم صررلبةصرراريج معررزول مبرروات 
 م  ضغط التشغيل األقصى املسموح ب . يف املائة 120تاخل وعاء الصاريج  (الرتاام  مبا في)الضغط 

باسررتخدام األقررراص  عرردلامل اميكرر  بلررو  هررذ ،دروبختيرريف حالررة الغررازات املسرريلة املرردتة غرر  اللاوبررة واهل 6-7-4-7-2
يسرراو  ضررغط اختبررار ي الضررغط املطلوبررة. وهنكسررر األقررراص القصررمة عنررد ضررغط امسرر بررالتواز  مررع وسررائل مفيررفاملراةبررة القصررمة 

 وعاء الصاريج.
كوم ي، صاريجالكاملة بال الن ام إحاطة مع 2-7-4-7-6و 1-7-4-7-6حت  الظروف املبينة يف  6-7-4-7-3

 عند ضغط االختبار.إلبقاء الضغط يف وعاء الصاريج  ا  اجملمع جلميع وسائل مفيف الضغط اافيالتصريف  معدل
 اهقرهررررررر مثبترررررررة ملدو رررررررة هقنيرررررررةاملطلررررررروب لوسرررررررائل مفيرررررررف الضرررررررغط وفقرررررررا  التصرررررررريف  معررررررردلسررررررر  حي 6-7-4-7-4

 .(6)املختصة السلطة
 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-8
 يلي: ما هوضع عالمات واضحة وتائمة على ال وسيلة لتخفيف الضغط هتضم  6-7-4-8-1

 الي يبدي عندها عمل وسيلة التصريف؛ (كيلوباسكالال يو بار)بوحدات القيمة الضغط  (ي)
 ؛بناب عند ضغط التصريف للوسائل احململة املسموح ب  التفاوت  (ب)

__________ 
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed ا ظر علرى سربيل املثرال (6) 

Gases". 
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 مة؛تربة احلرارة املربعية املناظرة للضغط املقدر لألقراص القص   (ج)
 (؛/ث3م)واء يف الثا ية املقدر للوسيلة باألمتار املكعبة القياسية م  اهل معدل التصريف (ت)

 مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب  واألقرررراص القصررررمةلوسررريلة للتصرررريف  مسررراحة املقطرررع العرضررري )ه(
 (؛2مباملليمرتات املربعة )م

 وهبخت املعلومات التالية ييضا  الما يمك  عمليا :
 الصلة.ذ  الكتالوج  رقماسم الصا ع و  )و(

توحيرررد لل ةالدوليررر املنظمرررة علرررى وسرررائل مفيرررف الضرررغط وفقررا  ملعيرررار املبررختَّ ر املقررردَّ  معررردل التصرررريفدت حيرر 6-7-4-8-2
  .ISO 4126-7:2004 ورقم، ISO 4126-1:2004 رقم القياسي،

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-9
عرائق إىل  مبررور التصرريف املطلروب برال للسرماحإىل وسرائل مفيرف الضرغط اافيرا   تيكوم حجرم التوصريال 6-7-4-9-1
الصراريج مرزوتا  بوسرائل مزتوبرة  إذا ارام يرا  ي  صمام حابس بخت وعاء الصراريج ووسرائل مفيرف الضرغط إال سيلة األمام. فالو 

إذا   مفتوحرة باحكرام، يوالصرمامات احلابسرة الري مردم وسرائل التصرريف العاملرة بالفعرل  واا   ،ألسباب يخرى ألغرا  الصيا ة يو
يكروم  . وال7-4-7-6االشررتاطات الروارتة يف ب يضرم  اسرتمرار الوفراءبنظرام إحكرام  فيمرا بيناراالصمامات احلابسرة متصرلة  اا  

يوقف التدفق مر  وعراء الصراريج إىل  إىل وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل يو يو وسيلة هنفيسيف يية فتحة هؤت  إىل  عائقهنا  ي  
 يم هصررف مر  خمرارج وسرائل مفيرف الضرغط، يف حالرة اسرتخداماا، األ ابير  اخلاربرة يو وسائل التنفيس ويُفرت  يفهلك الوسيلة. 

 .التخفيفتوم يم هسب  سوى يقل ضغط مرهد وك  على وسائل  ،السوائل يف اجلو البخار يو
 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-10
املراررز  إىلميكرر  عمليررا   مررا يقرررب ويف مررداخل مجيررع وسررائل مفيررف الضررغط يف قمررة وعرراء الصرراريج جُتَعررل 6-7-4-10-1

وهكروم  ،الوعراءمر  هقرع مرداخل مجيرع وسرائل مفيرف الضرغط يف حيرز البخرار  ،املرلء األقصرىحالرة  ويف الطويل والعرضي للوعراء.
البخرار املنطلرق بعيردا   يوبَّر لة املردتة لغرازات املسريَّ حالة ا ويف الوسائل مرهبة ئيغ هكفل هصريف البخار املنطلق بدوم عوائق.هذا 

  ذلرك مرر  خيفةر يال الوعراء. ويسرمح باسرتخدام وسررائل واقيرة حتررف مسرار البخررار شرريطة يالمررس ال عر  الصراريج بطريقرة جتعلر 
 .التخفيفوسيلة يف املطلوبة  التصريف سعة

الوسررائل  هررذا ةوحلمايرر ،وسررائل مفيررف الضررغط ملنررع وصررول األشررخاص غرر  املخرروَّلخت إىلهتخررذ هرهيبررات  6-7-4-10-2
 م  العط  يف حالة ا قالب الصاريج النقال.

 القياس أجهزة 6-7-4-11
مناسررر  ، فا ررر  يتعرررخت يم يكررروم مرررزوتا  جباررراز قيررراس بالكتلرررةمرررلء الصررراريج النقرررال  يتررروخىيكررر   مل مرررا 6-7-4-11-1
هشة يخرى إذا اا ر  هالمرس مباشررة يبازة القياس املصنوعة م  موات  يو هستخدم يبازة حتديد املنسوب الزبابية وال ياثر. يو

 حمتويات وعاء الصاريج.
 .تفريغال م  يبل مقياسبتوصيلة   يزوت غالف ،التفريغاملعزول بأسلوب  ،الصاريج النقال 6-7-4-11-2
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 الرفع والتثبيت ومرابطوأطر الحماية،  دعائم الصهاريج النقالة، 6-7-4-12
يف هررذا اجلا رر   وهراعرىهصرمم الصررااريج النقالرة وهبرر  ليكرل تاعررم يروفر هلررا قاعردة مأمو ررة يثنراء النقررل.  6-7-4-12-1

 يطرررر يو . ويسرررمح برتايررر  مزالرررق13-2-4-7-6وعامرررل األمرررام املبرررخت يف  ،12-2-4-7-6مررر  التصرررميم القررروى املبينرررة يف 
 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو
ووسرائل رفرع  (تإمثرل احلمراالت، واألطرر، )ع اإلبااتات الري هسربباا تعرائم الصراريج جممو يُفرَت  يف  6-7-4-12-2

رفررع وهثبيرر  تائمررة علررى مجيررع  مرررابطيسررب  إبارراتا  مفرطررا  يف ي  بررزء مرر  يبررزاء الصرراريج. وهرارر   يال الصرراريج النقررال وهثبيترر 
يلرواح التقويرة املوبروتة علرى الصراريج عنرد  قرط  علرىارا يفضل هرايباا على تعائم الصاريج، ولك  ميك  هثبيتو  ،الصااريج النقالة

 التدعيم.
 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم واألطر. 6-7-4-12-3
 ة بررزءا  ية. وهكرروم وسررائل إغررالق مناشرر  الروافررع الشررواييكرروم باإلمكررام إغررالق مناشرر  الروافررع الشرروا 6-7-4-12-4

 ة قابلرة لإلغرالق يف الصرااريج النقالرة الريييلزم وبوت مناش  للروافرع الشروا وال ب  بصفة تائمة. ثبتةم يو تائما  م  هيكل احلماية
 مرتا  شريطة: 3.65يتجاوز طوهلا  ال

وعرررررراء الصرررررراريج مررررررع مجيررررررع الرتايبررررررات بصررررررورة بيرررررردة مرررررر  خطررررررر االصررررررطدام بن صررررررال  محايررررررة (ي)
 ة؛يالشوا الرافعة

 ع   صف الطول األقصى للصاريج النقال. الشوايةروافع يال هقل املسافة بخت مرااز مناش  الو  (ب)
يوعيررررة  ىمررررحت، 3-3-2-4هكرررروم الصررررااريج النقالررررة حمميررررة يثنرررراء النقررررل حسرررربما برررراء يف  ال عنرررردما 6-7-4-12-5

الرتايبررات  ىمررحتاال قررالب. و  يو الطررويل يو الصررااريج ومعرردات التشررغيل مرر  العطرر  الررذ  قررد يلحررق لررا  تيجررة للصرردم اجلررا يب
ا قررالب الصرراريج النقررال فرروق هرايباهرر . وهتضررم  يمثلررة  يو ربيررة ئيررغ يسررتبعد ا طررالق حمتويررات وعرراء الصرراريج لرردى الصرردماخلا

 احلماية:
اسرتخدام قضربام طوليرة حلمايرة وعراء الصراريج وميكر  حتقيقارا باحلماية م  هأث  الصردم اجلرا يب،  (ي)

 م  اجلا بخت عند مستوى خط الوسط؛
قضربام هردعيم هثبر   يو حلقرات وميك  حتقيقارا باسرتخداممحاية الصاريج النقال م  اال قالب،  (ب)

 ؛عد هيكل احلماية
 ؛إطار يو مصدة وميك  حتقيقاا باستخدام احلماية م  الصدم اخللفي،  (ج)
هنطبرررق عليررر   هيكرررلاال قرررالب باسرررتخدام  يو محايرررة وعررراء الصررراريج مررر  العطررر  بسرررب  الصررردم (ت)

 ؛ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولياملنظمة عيار ممواصفات 
 .تفريغاال قالب، باستخدام غالف عزل بال يو محاية الصاريج النقال م  هأث  الصدم )ه(
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 اعتماد التصميم 6-7-4-13
لصرراريج  قررال. اهليئررة املخوَّلررة مرر  قبلاررا شررااتة اعتمررات أل  هصررميم بديررد  يو هصرردر السررلطة املختصررة 6-7-4-13-1
هلك السلطة، وي   مناسر  للغرر  املخصرص لر  ويسرتويف اشررتاطات  م  قبلد هذا الشااتة بأم الصاريج النقال قد فحص فيوه

جمموعة مر  الصرااريج النقالرة بردوم هغير  يف التصرميم، هكروم الشرااتة صراحلة للمجموعرة الارا. ويتعرخت  إ تاجهذا الفصل. وعند 
يرررر اختبرررار النمررروذج األويل للصررراريج، والغرررازات املسررريلة املررردتة املسرررموح بنقلارررا فيررر ، ومررروات بنررراء وعررراء يم هشررر  الشرررااتة إىل هقر 

، ي  يراضريااعالمرة الدولرة الري مرنح االعتمرات يف  يو االعتمرات مر  العالمرة املميرزة رقرماالعتمات. ويتكروم  رقمالصاريج والغالف و 
بشررررأم حراررررة املرررررور علررررى الطرررررق،  1968 لعررررام هقضرررري برررر  اهفاقيررررة فيينررررا ملررررا وفقررررا   العالمررررة املميررررزة لالسررررتخدام يف املرررررور الرررردويل

. وجيررروز اسرررتخدام اعتمرررات التصرررميم العتمرررات 2-1-7-6 التسرررجيل. وهرررذار يف الشرررااتة ي  هرهيبرررات بديلرررة وفقرررا  للفقررررة رقرررمو 
دعائم ووسرائل برومرزوتة واحردة ع وبالسرمك  فسر  باسرتخدام هقنيرات صرن  صااريج  قالة يصغر مصنوعة م  موات مر  النروع  فسر

 .اثلةإغالق وملحقات و
يتضرررم  هقريرررر اختبرررار النمررروذج األويل، الرررذ  يقررردم للحصرررول علرررى اعتمرررات التصرررميم املعلومرررات التاليرررة  6-7-4-13-2

 األقل: على
، القياسرررررريتوحيررررررد لل ةالدوليرررررراملنظمررررررة املنطبررررررق، احملررررردت يف معيررررررار  إطررررررار احلمايررررررة ترررررائج اختبررررررار  )ي(

 ؛ISO 1496-3:1995 رقم
 ؛3-14-4-7-6 تائج الفحص األويل واالختبار الوارتي  يف و  )ب(
 .إذا ا طبق ،1-14-4-7-6 تائج اختبار الصدم الوارت يف و  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-4-14
ال هسررررتخدم الصررررااريج النقالررررة الرررري ينطبررررق علياررررا هعريررررف احلاويررررة يف االهفاقيررررة الدوليررررة بشررررأم سررررالمة  6-7-4-14-1

هؤهرررل بنجررراح بتعرررري  منررروذج يويل لكرررل هصرررميم الختبرررار الصررردم الطرررويل  مرررا مل ، بصررريغتاا املعدلرررة،1972(، CSCاحلاويرررات )
  .41 القسميف تليل االختبارات واملعاي ، اجلزء الرابع،  املطلوبالدينامي 

وبعرد  (،األوليرامالفحرص واالختبرار )قبرل هشرغيل  للمررة األوىل   معداهرال صراريج  قرال و يفحص وخيتد   6-7-4-14-2
مررع فحررص واختبررار توريررخت وسررطيخت  (سررنوات 5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل )هتجرراوز  ررس سررنوات  ال ذلررك علررى فرررتات

سررنوات. وميكرر  هنفيررذ  5يف منتصررف الفرررتة بررخت الفحررص واالختبررار الرردوريخت اررل  (سررنة 2.5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل )
يشار م  التاري  احملدت ل . وينفرذ فحرص واختبرار اسرتثنائيام بصررف النظرر عر  هراري   3سنة خالل  2.5 الالفحص واالختبار  

  .7-14-4-7-6آخر فحص واختبار توريخت إذا اقتضى األمر ذلك مبوب  
للصرررراريج النقررررال مرابعررررة خلصررررائص التصررررميم، وفحصررررا  تاخليررررا   األوليرررراميتضررررم  الفحررررص واالختبررررار  6-7-4-14-3

 متسرقا    قلارا فير ، واختبرارا  للضرغط تروخىمع إيالء االعتبار الوابر  للغرازات املسريلة املردتة امل ،يا  للصاريج النقال وهرايباه وخارب
 باسررتخدام سررائل يو ،. وميكرر  إبررراء اختبررار الضررغط ااختبررار هيرردرويل2-3-4-7-6 الرروارتة يف الفقرررةاختبررارات الضررغط  مررع
ملنع اهليئة املخوَّلة م  قبلاا. وقبل هشغيل الصاريج النقال للمرة األوىل، جيرى ييضا  اختبار  يو ختصةغاز آخر مبوافقة السلطة امل يو

علررى  اررال  ،واختبررار للتشررغيل السررليم جلميررع وسررائل التشررغيل. وبعررد إبررراء اختبررار الضررغط علررى وعرراء الصرراريج وهرايباهرر  التسرررب
يثنراء االختبرار  إلباراتات قصروىمجيرع اللحامرات الري هتعرر   مضرعب. و لتسرر ا منرعحدة، متد معرا  بعرد التجميرع للتحقرق مر  
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 الرفع والتثبيت ومرابطوأطر الحماية،  دعائم الصهاريج النقالة، 6-7-4-12
يف هررذا اجلا رر   وهراعرىهصرمم الصررااريج النقالرة وهبرر  ليكرل تاعررم يروفر هلررا قاعردة مأمو ررة يثنراء النقررل.  6-7-4-12-1

 يطرررر يو . ويسرررمح برتايررر  مزالرررق13-2-4-7-6وعامرررل األمرررام املبرررخت يف  ،12-2-4-7-6مررر  التصرررميم القررروى املبينرررة يف 
 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو
ووسرائل رفرع  (تإمثرل احلمراالت، واألطرر، )ع اإلبااتات الري هسربباا تعرائم الصراريج جممو يُفرَت  يف  6-7-4-12-2

رفررع وهثبيرر  تائمررة علررى مجيررع  مرررابطيسررب  إبارراتا  مفرطررا  يف ي  بررزء مرر  يبررزاء الصرراريج. وهرارر   يال الصرراريج النقررال وهثبيترر 
يلرواح التقويرة املوبروتة علرى الصراريج عنرد  قرط  علرىارا يفضل هرايباا على تعائم الصاريج، ولك  ميك  هثبيتو  ،الصااريج النقالة

 التدعيم.
 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم واألطر. 6-7-4-12-3
 ة بررزءا  ية. وهكرروم وسررائل إغررالق مناشرر  الروافررع الشررواييكرروم باإلمكررام إغررالق مناشرر  الروافررع الشرروا 6-7-4-12-4

 ة قابلرة لإلغرالق يف الصرااريج النقالرة الريييلزم وبوت مناش  للروافرع الشروا وال ب  بصفة تائمة. ثبتةم يو تائما  م  هيكل احلماية
 مرتا  شريطة: 3.65يتجاوز طوهلا  ال

وعرررررراء الصرررررراريج مررررررع مجيررررررع الرتايبررررررات بصررررررورة بيرررررردة مرررررر  خطررررررر االصررررررطدام بن صررررررال  محايررررررة (ي)
 ة؛يالشوا الرافعة

 ع   صف الطول األقصى للصاريج النقال. الشوايةروافع يال هقل املسافة بخت مرااز مناش  الو  (ب)
يوعيررررة  ىمررررحت، 3-3-2-4هكرررروم الصررررااريج النقالررررة حمميررررة يثنرررراء النقررررل حسرررربما برررراء يف  ال عنرررردما 6-7-4-12-5

الرتايبررات  ىمررحتاال قررالب. و  يو الطررويل يو الصررااريج ومعرردات التشررغيل مرر  العطرر  الررذ  قررد يلحررق لررا  تيجررة للصرردم اجلررا يب
ا قررالب الصرراريج النقررال فرروق هرايباهرر . وهتضررم  يمثلررة  يو ربيررة ئيررغ يسررتبعد ا طررالق حمتويررات وعرراء الصرراريج لرردى الصرردماخلا

 احلماية:
اسرتخدام قضربام طوليرة حلمايرة وعراء الصراريج وميكر  حتقيقارا باحلماية م  هأث  الصردم اجلرا يب،  (ي)

 م  اجلا بخت عند مستوى خط الوسط؛
قضربام هردعيم هثبر   يو حلقرات وميك  حتقيقارا باسرتخداممحاية الصاريج النقال م  اال قالب،  (ب)

 ؛عد هيكل احلماية
 ؛إطار يو مصدة وميك  حتقيقاا باستخدام احلماية م  الصدم اخللفي،  (ج)
هنطبرررق عليررر   هيكرررلاال قرررالب باسرررتخدام  يو محايرررة وعررراء الصررراريج مررر  العطررر  بسرررب  الصررردم (ت)

 ؛ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولياملنظمة عيار ممواصفات 
 .تفريغاال قالب، باستخدام غالف عزل بال يو محاية الصاريج النقال م  هأث  الصدم )ه(
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 اعتماد التصميم 6-7-4-13
لصرراريج  قررال. اهليئررة املخوَّلررة مرر  قبلاررا شررااتة اعتمررات أل  هصررميم بديررد  يو هصرردر السررلطة املختصررة 6-7-4-13-1
هلك السلطة، وي   مناسر  للغرر  املخصرص لر  ويسرتويف اشررتاطات  م  قبلد هذا الشااتة بأم الصاريج النقال قد فحص فيوه

جمموعة مر  الصرااريج النقالرة بردوم هغير  يف التصرميم، هكروم الشرااتة صراحلة للمجموعرة الارا. ويتعرخت  إ تاجهذا الفصل. وعند 
يرررر اختبرررار النمررروذج األويل للصررراريج، والغرررازات املسررريلة املررردتة املسرررموح بنقلارررا فيررر ، ومررروات بنررراء وعررراء يم هشررر  الشرررااتة إىل هقر 

، ي  يراضريااعالمرة الدولرة الري مرنح االعتمرات يف  يو االعتمرات مر  العالمرة املميرزة رقرماالعتمات. ويتكروم  رقمالصاريج والغالف و 
بشررررأم حراررررة املرررررور علررررى الطرررررق،  1968 لعررررام هقضرررري برررر  اهفاقيررررة فيينررررا ملررررا وفقررررا   العالمررررة املميررررزة لالسررررتخدام يف املرررررور الرررردويل

. وجيررروز اسرررتخدام اعتمرررات التصرررميم العتمرررات 2-1-7-6 التسرررجيل. وهرررذار يف الشرررااتة ي  هرهيبرررات بديلرررة وفقرررا  للفقررررة رقرررمو 
دعائم ووسرائل برومرزوتة واحردة ع وبالسرمك  فسر  باسرتخدام هقنيرات صرن  صااريج  قالة يصغر مصنوعة م  موات مر  النروع  فسر

 .اثلةإغالق وملحقات و
يتضرررم  هقريرررر اختبرررار النمررروذج األويل، الرررذ  يقررردم للحصرررول علرررى اعتمرررات التصرررميم املعلومرررات التاليرررة  6-7-4-13-2

 األقل: على
، القياسرررررريتوحيررررررد لل ةالدوليرررررراملنظمررررررة املنطبررررررق، احملررررردت يف معيررررررار  إطررررررار احلمايررررررة ترررررائج اختبررررررار  )ي(

 ؛ISO 1496-3:1995 رقم
 ؛3-14-4-7-6 تائج الفحص األويل واالختبار الوارتي  يف و  )ب(
 .إذا ا طبق ،1-14-4-7-6 تائج اختبار الصدم الوارت يف و  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-4-14
ال هسررررتخدم الصررررااريج النقالررررة الرررري ينطبررررق علياررررا هعريررررف احلاويررررة يف االهفاقيررررة الدوليررررة بشررررأم سررررالمة  6-7-4-14-1

هؤهرررل بنجررراح بتعرررري  منررروذج يويل لكرررل هصرررميم الختبرررار الصررردم الطرررويل  مرررا مل ، بصررريغتاا املعدلرررة،1972(، CSCاحلاويرررات )
  .41 القسميف تليل االختبارات واملعاي ، اجلزء الرابع،  املطلوبالدينامي 

وبعرد  (،األوليرامالفحرص واالختبرار )قبرل هشرغيل  للمررة األوىل   معداهرال صراريج  قرال و يفحص وخيتد   6-7-4-14-2
مررع فحررص واختبررار توريررخت وسررطيخت  (سررنوات 5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل )هتجرراوز  ررس سررنوات  ال ذلررك علررى فرررتات

سررنوات. وميكرر  هنفيررذ  5يف منتصررف الفرررتة بررخت الفحررص واالختبررار الرردوريخت اررل  (سررنة 2.5الفحررص واالختبررار الرردوريام اررل )
يشار م  التاري  احملدت ل . وينفرذ فحرص واختبرار اسرتثنائيام بصررف النظرر عر  هراري   3سنة خالل  2.5 الالفحص واالختبار  

  .7-14-4-7-6آخر فحص واختبار توريخت إذا اقتضى األمر ذلك مبوب  
للصرررراريج النقررررال مرابعررررة خلصررررائص التصررررميم، وفحصررررا  تاخليررررا   األوليرررراميتضررررم  الفحررررص واالختبررررار  6-7-4-14-3

 متسرقا    قلارا فير ، واختبرارا  للضرغط تروخىمع إيالء االعتبار الوابر  للغرازات املسريلة املردتة امل ،يا  للصاريج النقال وهرايباه وخارب
 باسررتخدام سررائل يو ،. وميكرر  إبررراء اختبررار الضررغط ااختبررار هيرردرويل2-3-4-7-6 الرروارتة يف الفقرررةاختبررارات الضررغط  مررع
ملنع اهليئة املخوَّلة م  قبلاا. وقبل هشغيل الصاريج النقال للمرة األوىل، جيرى ييضا  اختبار  يو ختصةغاز آخر مبوافقة السلطة امل يو

علررى  اررال  ،واختبررار للتشررغيل السررليم جلميررع وسررائل التشررغيل. وبعررد إبررراء اختبررار الضررغط علررى وعرراء الصرراريج وهرايباهرر  التسرررب
يثنراء االختبرار  إلباراتات قصروىمجيرع اللحامرات الري هتعرر   مضرعب. و لتسرر ا منرعحدة، متد معرا  بعرد التجميرع للتحقرق مر  
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ينطبررق ذلررك علررى  وال طريقررة يخرررى.ب يو ،يةفرروق الصرروهباملوبررات  يو باسررتخدام التصرروير باألشررعة، لفحررص غرر  معطرر  األويل
 الغالف.

فحصررررا  خاربيررررا  سررررنة  2.5سررررنوات واررررل  5اررررل اللررررذام جيريررررام   يتضررررم  الفحررررص واالختبررررار الرررردوريام 6-7-4-14-4
واختبررارا   ،لتسررربملنررع امررع إيررالء االعتبررار الوابرر  للغررازات املسرريلة املرردتة املترروخى  قلاررا فيرر ، واختبررارا   ،للصرراريج النقررال وهرايباهرر 

تفريررغ حالرة الصررااريج غر  املعزولرة ب ويف .حررخت ينطبرق التفريرغ بارازقرراءة و  ،للتحقرق مر  التشرغيل السررليم جلميرع معردات التشررغيل
ولكررر  فقرررط بالقررردر  ،سرررنوات 5سرررنة وارررل  2.5ارررل   ةالدوريررر الفحررروص واالختبررراراتينرررزع الغرررالف والعرررزل احلررررار  يثنررراء  اهلرررواء،

 هقييم موثوق.براء املطلوب إل
 حذف  6-7-4-14-5
يعر  للنقل بعد هاري  ا تااء صرالحية آخرر فحرص واختبرار توريرخت   يو يعبأ الصاريج النقال جيوز يم ال 6-7-4-14-6
. غر  ي ر  ميكر   قرل صراريج  قرال معبرأ قبرل 2-14-4-7-6 هو مطلروب يف الفقررة ملا طبقا سنة، 2.5ال  يو سنوات 5ل ا

هتجرراوز ثالثررة شرراور بعررد هرراري  ا تارراء صررالحية آخررر فحررص واختبررار.  ال هرراري  ا تارراء صررالحية آخررر فحررص واختبررار خررالل فرررتة
 هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار توريخت يف احلاالت التالية: وباإلضافة إىل ذلك، ميك   قل الصاريج النقال بعد

 ؛لءاالختبار التايل قبل إعاتة امل يو بعد هفريغ  ولك  قبل هنظيف ، ألغرا  إبراء الفحص )ي(
هتجررراوز سرررتة شررراور بعرررد هررراري  ا تاررراء صرررالحية آخرررر فحرررص واختبرررار توريرررخت،  ال فررررتةخرررالل و  )ب(

مررا  ،إعرراتة اسررتخداماا بطريقررة سررليمة يو لررتخلص مناررابغررر  اللسررماح باعرراتة البضررائع اخلطرررة 
 هوافق السلطة املختصة على غ  ذلك. ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. مل

 معطوبررةالسررتثنائيام ضررروريخت عنرردما هظاررر علررى الصرراريج النقررال مسرراحات يكرروم الفحررص واالختبررار ا 6-7-4-14-7
يخرى هدل على قصرور قرد يرؤثر يف سرالمة الصراريج النقرال. ويعتمرد مردى الفحرص واالختبرار  مظاهر يو هسري ، يو مت الة، يو

عناصررر الفحررص واالختبررار  الترردهور الررذ  يظاررر علررى الصرراريج النقررال. ويتضررم  علررى األقررل يو االسرتثنائيخت علررى حجررم العطرر 
  .4-14-4-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5الدوريخت ال 

  قرررري  يكفرررل الفحرررص الرررداخلي يثنررراء الفحرررص واالختبرررار األوليرررخت فحرررص وعررراء الصررراريج لكشرررف  6-7-4-14-8
ريج غرر  ي  مظرراهر يخرررى ميكرر  يم جتعررل وعرراء الصررا يو اللحامرراتيف عيرروب  يو هشرروهات يو ا بعابررات يو بررر ، يو ه اررل يو

 .مأموم للنقل
 يلي: ما يكفل الفحص اخلاربي 6-7-4-14-9

 حسررربما ينطبرررق،التديرررد  يو الضرررغطوباررراَز  هنظررريم  ،والصرررمامات ،اخلاربيرررة  ابيررر فحرررص األ )ي(
يف ذلرك التسرري ،  مبرا   مظراهر يخررى،ي يو عيروب، يو الرة، مت مواضرع ة، لكشرف ييراياواحلش

 النقل؛ يو التفريغ يو ملءمأموم للميك  يم جتعل الصاريج النقال غ  
 ؛اياشاحل يو عدم وبوت هسري  يف ي  يغطية لفتحات الدخولوالتأاد م   )ب(
شررفة  يو ذات شررفةهوصرريلة  ةالسررائبة علررى ييرر يو الصررواميل املفقرروتة يو شررد الداغرري يو واسررتبدال )ج(
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عي   يو عط  يو هشوا يو  الهي  وصمامات الطوارئ خالية م   يبازةالتأاد م  يم مجيع و  )ت(
 اإلغرررررالق مررررر  بعرررررد ألبارررررزةميكررررر  يم مينرررررع هشرررررغيلاا العرررررات . والتأارررررد مررررر  التشرررررغيل السرررررليم 

 ذاهية اإلغالق؛الاحلابسة وللصمامات 
مرررر  و  ،التأاررررد مرررر  وضرررروح العالمررررات املطلرررروب بياهنررررا علررررى الصرررراريج النقررررال وسرررراولة قراءهترررراو  )ه(

 شرتاطات املنطبقة؛استيفائاا لال
 .قبولةوالدعائم وهرهيبات رفع الصاريج النقال م إطار احلمايةالتأاد م  يم حالة و  )و(

 4-14-4-7-6و 3-14-4-7-6و 1-14-4-7-6 يفهنفرررررررذ الفحررررررروص واالختبرررررررارات املبينرررررررة  6-7-4-14-10
. وعنردما اهليئة املخوَّلة م  قبلاا يو يشاد علياا خب  معتمد لدى السلطة املختصة يو ،7-14-4-7-6و 5-14-4-7-6و

ضغط االختبرار علرى لوحرة البيا رات املثبترة علرى الصراريج النقرال.  إتراجيكوم اختبار الضغط بزءا  م  الفحص واالختبار، يتعخت 
 املعدات. يو  ابي األ يو فحص الصاريج النقال وهو حت  الضغط لكشف ي  هسري  يف وعاء الصاريجيو 
حلرام يف وعراء الصراريج، خيضرع  يو حررق يو حدث  فيارا عمليرات قطرعكوم قد هيف مجيع احلاالت الي  6-7-4-14-11

لبنراء وعراء  املسرتخدمة ،وعيرة الضرغطأل املدو رة املعتمردةاهليئة املخوَّلة م  قبلارا، مرع مراعراة  يو هذا العمل ملوافقة السلطة املختصة
 الصاريج. وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد ا تااء العمل.

يعرررات الصررراريج النقرررال إىل التشرررغيل حررر  يرررتم  ال ااتشررراف تليرررل علرررى ي  مظارررر غررر  مرررأموم،يف حالرررة  6-7-4-14-12
 االختبار. ايح  وإعاتة إبراء االختبار علي  وابتياز حهص
 وضع العالمات 6-7-4-15
صراريج النقرال يف هوضع على ال صاريج  قال لوحة معد يرة مقاومرة للت ارل هثبر  بصرورة تائمرة علرى ال 6-7-4-15-1

هثبير  اللوحرة بصرورة تائمرة علرى  ،ألسباب هتعلرق برتهيبرات الصراريج النقرال وإذا هعذةر،. امكام بارز يسال الوصول إلي  لفحصا
وعيرة الضرغط. وهبرخت علرى اللوحرة احرد املدو رة املعتمردة ألقتضرياا هالوعاء علرى األقرل املعلومرات الري هوضع على وعاء الصاريج، 

 بأ  طريقة واثلة يخرى. يو مات التالية بطريقة اخلتميتىن املعلو 
 ع  املالك املعلومات )ي(

 هسجيل املالك؛ رقم '1'
 ع  الصنع املعلومات )ب(

 ؛بلد الصنع '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وعالمت  التجارية؛ '3'
  التسلسلي للصا ع؛ رقمال '4'

 ع  االعتمات املعلومات )ج(
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ينطبررق ذلررك علررى  وال طريقررة يخرررى.ب يو ،يةفرروق الصرروهباملوبررات  يو باسررتخدام التصرروير باألشررعة، لفحررص غرر  معطرر  األويل
 الغالف.

فحصررررا  خاربيررررا  سررررنة  2.5سررررنوات واررررل  5اررررل اللررررذام جيريررررام   يتضررررم  الفحررررص واالختبررررار الرررردوريام 6-7-4-14-4
واختبررارا   ،لتسررربملنررع امررع إيررالء االعتبررار الوابرر  للغررازات املسرريلة املرردتة املترروخى  قلاررا فيرر ، واختبررارا   ،للصرراريج النقررال وهرايباهرر 

تفريررغ حالرة الصررااريج غر  املعزولرة ب ويف .حررخت ينطبرق التفريرغ بارازقرراءة و  ،للتحقرق مر  التشرغيل السررليم جلميرع معردات التشررغيل
ولكررر  فقرررط بالقررردر  ،سرررنوات 5سرررنة وارررل  2.5ارررل   ةالدوريررر الفحررروص واالختبررراراتينرررزع الغرررالف والعرررزل احلررررار  يثنررراء  اهلرررواء،

 هقييم موثوق.براء املطلوب إل
 حذف  6-7-4-14-5
يعر  للنقل بعد هاري  ا تااء صرالحية آخرر فحرص واختبرار توريرخت   يو يعبأ الصاريج النقال جيوز يم ال 6-7-4-14-6
. غر  ي ر  ميكر   قرل صراريج  قرال معبرأ قبرل 2-14-4-7-6 هو مطلروب يف الفقررة ملا طبقا سنة، 2.5ال  يو سنوات 5ل ا

هتجرراوز ثالثررة شرراور بعررد هرراري  ا تارراء صررالحية آخررر فحررص واختبررار.  ال هرراري  ا تارراء صررالحية آخررر فحررص واختبررار خررالل فرررتة
 هاري  ا تااء صالحية آخر فحص واختبار توريخت يف احلاالت التالية: وباإلضافة إىل ذلك، ميك   قل الصاريج النقال بعد

 ؛لءاالختبار التايل قبل إعاتة امل يو بعد هفريغ  ولك  قبل هنظيف ، ألغرا  إبراء الفحص )ي(
هتجررراوز سرررتة شررراور بعرررد هررراري  ا تاررراء صرررالحية آخرررر فحرررص واختبرررار توريرررخت،  ال فررررتةخرررالل و  )ب(

مررا  ،إعرراتة اسررتخداماا بطريقررة سررليمة يو لررتخلص مناررابغررر  اللسررماح باعرراتة البضررائع اخلطرررة 
 هوافق السلطة املختصة على غ  ذلك. ويشار إىل هذا االستثناء يف مستند النقل. مل

 معطوبررةالسررتثنائيام ضررروريخت عنرردما هظاررر علررى الصرراريج النقررال مسرراحات يكرروم الفحررص واالختبررار ا 6-7-4-14-7
يخرى هدل على قصرور قرد يرؤثر يف سرالمة الصراريج النقرال. ويعتمرد مردى الفحرص واالختبرار  مظاهر يو هسري ، يو مت الة، يو

عناصررر الفحررص واالختبررار  الترردهور الررذ  يظاررر علررى الصرراريج النقررال. ويتضررم  علررى األقررل يو االسرتثنائيخت علررى حجررم العطرر 
  .4-14-4-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5الدوريخت ال 

  قرررري  يكفرررل الفحرررص الرررداخلي يثنررراء الفحرررص واالختبرررار األوليرررخت فحرررص وعررراء الصررراريج لكشرررف  6-7-4-14-8
ريج غرر  ي  مظرراهر يخرررى ميكرر  يم جتعررل وعرراء الصررا يو اللحامرراتيف عيرروب  يو هشرروهات يو ا بعابررات يو بررر ، يو ه اررل يو

 .مأموم للنقل
 يلي: ما يكفل الفحص اخلاربي 6-7-4-14-9

 حسررربما ينطبرررق،التديرررد  يو الضرررغطوباررراَز  هنظررريم  ،والصرررمامات ،اخلاربيرررة  ابيررر فحرررص األ )ي(
يف ذلرك التسرري ،  مبرا   مظراهر يخررى،ي يو عيروب، يو الرة، مت مواضرع ة، لكشرف ييراياواحلش

 النقل؛ يو التفريغ يو ملءمأموم للميك  يم جتعل الصاريج النقال غ  
 ؛اياشاحل يو عدم وبوت هسري  يف ي  يغطية لفتحات الدخولوالتأاد م   )ب(
شررفة  يو ذات شررفةهوصرريلة  ةالسررائبة علررى ييرر يو الصررواميل املفقرروتة يو شررد الداغرري يو واسررتبدال )ج(
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عي   يو عط  يو هشوا يو  الهي  وصمامات الطوارئ خالية م   يبازةالتأاد م  يم مجيع و  )ت(
 اإلغرررررالق مررررر  بعرررررد ألبارررررزةميكررررر  يم مينرررررع هشرررررغيلاا العرررررات . والتأارررررد مررررر  التشرررررغيل السرررررليم 

 ذاهية اإلغالق؛الاحلابسة وللصمامات 
مرررر  و  ،التأاررررد مرررر  وضرررروح العالمررررات املطلرررروب بياهنررررا علررررى الصرررراريج النقررررال وسرررراولة قراءهترررراو  )ه(

 شرتاطات املنطبقة؛استيفائاا لال
 .قبولةوالدعائم وهرهيبات رفع الصاريج النقال م إطار احلمايةالتأاد م  يم حالة و  )و(

 4-14-4-7-6و 3-14-4-7-6و 1-14-4-7-6 يفهنفرررررررذ الفحررررررروص واالختبرررررررارات املبينرررررررة  6-7-4-14-10
. وعنردما اهليئة املخوَّلة م  قبلاا يو يشاد علياا خب  معتمد لدى السلطة املختصة يو ،7-14-4-7-6و 5-14-4-7-6و

ضغط االختبرار علرى لوحرة البيا رات املثبترة علرى الصراريج النقرال.  إتراجيكوم اختبار الضغط بزءا  م  الفحص واالختبار، يتعخت 
 املعدات. يو  ابي األ يو فحص الصاريج النقال وهو حت  الضغط لكشف ي  هسري  يف وعاء الصاريجيو 
حلرام يف وعراء الصراريج، خيضرع  يو حررق يو حدث  فيارا عمليرات قطرعكوم قد هيف مجيع احلاالت الي  6-7-4-14-11

لبنراء وعراء  املسرتخدمة ،وعيرة الضرغطأل املدو رة املعتمردةاهليئة املخوَّلة م  قبلارا، مرع مراعراة  يو هذا العمل ملوافقة السلطة املختصة
 الصاريج. وينفذ اختبار ضغط باستخدام ضغط االختبار األصلي بعد ا تااء العمل.

يعرررات الصررراريج النقرررال إىل التشرررغيل حررر  يرررتم  ال ااتشررراف تليرررل علرررى ي  مظارررر غررر  مرررأموم،يف حالرررة  6-7-4-14-12
 االختبار. ايح  وإعاتة إبراء االختبار علي  وابتياز حهص
 وضع العالمات 6-7-4-15
صراريج النقرال يف هوضع على ال صاريج  قال لوحة معد يرة مقاومرة للت ارل هثبر  بصرورة تائمرة علرى ال 6-7-4-15-1

هثبير  اللوحرة بصرورة تائمرة علرى  ،ألسباب هتعلرق برتهيبرات الصراريج النقرال وإذا هعذةر،. امكام بارز يسال الوصول إلي  لفحصا
وعيرة الضرغط. وهبرخت علرى اللوحرة احرد املدو رة املعتمردة ألقتضرياا هالوعاء علرى األقرل املعلومرات الري هوضع على وعاء الصاريج، 

 بأ  طريقة واثلة يخرى. يو مات التالية بطريقة اخلتميتىن املعلو 
 ع  املالك املعلومات )ي(

 هسجيل املالك؛ رقم '1'
 ع  الصنع املعلومات )ب(

 ؛بلد الصنع '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وعالمت  التجارية؛ '3'
  التسلسلي للصا ع؛ رقمال '4'

 ع  االعتمات املعلومات )ج(
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 ؛    ظام األمم املتحدة رمز العبوات حس  '1'

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخرر غر  إثبرات يم العبروة  
متتثررل لالشرررتاطات ذات الصررلة حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو الصرراريج النقررال يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الوارتة يف الفصل 
 االعتمات؛بلد  '2'
 اهليئة املخوَّلة اعتمات التصميم؛ '3'
 اعتمات التصميم؛ رقم '4'
 (؛2-1-7-6يف حال مت اعتمات التصميم وفقا  لرتهيبات بديلة )ا ظر  "AA"احلرفام  '5'
 ؛اصمم وعاء الصاريج بناء عليا يالاملدوَّ ة املعتمدة بشأم يوعية الضغط  '6'

 الضغوط )ت(
 ؛(2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )ضغط التشغيل األقصى املسموح ب   '1'
 ؛ (2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )ضغط االختبار  '2'
 هاري  االختبار البدئي للضغط )الشار والسنة(؛ '3'
 عالمة هعر ف هوية الشاهد على االختبار البدئي للضغط؛ '4'

 احلرارة تربات )ه(
 ؛2(سºالتصميمية الد يا ) تربة احلرارة '1'

 املوات )و(
 ماتة )موات( وعاء الصاريج ومربع )مرابع( املعيار املات ؛ '1'
 ؛2السمك املكاف  م  الفوالذ املربعي )باملم( '2'

 السعة )ز(
 ؛2)باللرت( س20ºسعة الصاريج املائية عند  '1'

 العزل )ح(
 )حسبما ينطبق(؛إما "معزول حراريا" وإما "معزول بالتفريغ"  '1'

__________ 
 .الوحدة املستخدمة هبخت (2) 

419 

 ؛2(واتفعالية منظومة العزل )التدفق احلرار ( )بال '2'
 :لكل غاز مسيَّل مدَّت مسموح بنقل  يف الصاريج النقال -االحتباس  مدة )ط(

 االسم الكامل للغاز املسيَّل املدَّت؛ '1'
 ؛2الساعات( يو مدة االحتباس املربعية )باأليام '2'
 ؛2الكيلوباسكال( يو الضغط البدئي )بالبار '3'
 ؛2تربة امللء )بالكغ( '4'

 واالختبارات الدورية الفحوص ) (
 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، ال  2.5 وع يحدث اختبار تور  )ال  '1'
 هاري  يحدث اختبار تور  )الشار والسنة(؛ '2'
 شاده . يو عالمة هعرف هوية اهليئة املخوَّلة الي يبرت يحدث اختبار '3'
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 ؛    ظام األمم املتحدة رمز العبوات حس  '1'

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخرر غر  إثبرات يم العبروة  
متتثررل لالشرررتاطات ذات الصررلة حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو الصرراريج النقررال يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الوارتة يف الفصل 
 االعتمات؛بلد  '2'
 اهليئة املخوَّلة اعتمات التصميم؛ '3'
 اعتمات التصميم؛ رقم '4'
 (؛2-1-7-6يف حال مت اعتمات التصميم وفقا  لرتهيبات بديلة )ا ظر  "AA"احلرفام  '5'
 ؛اصمم وعاء الصاريج بناء عليا يالاملدوَّ ة املعتمدة بشأم يوعية الضغط  '6'

 الضغوط )ت(
 ؛(2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )ضغط التشغيل األقصى املسموح ب   '1'
 ؛ (2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )ضغط االختبار  '2'
 هاري  االختبار البدئي للضغط )الشار والسنة(؛ '3'
 عالمة هعر ف هوية الشاهد على االختبار البدئي للضغط؛ '4'

 احلرارة تربات )ه(
 ؛2(سºالتصميمية الد يا ) تربة احلرارة '1'

 املوات )و(
 ماتة )موات( وعاء الصاريج ومربع )مرابع( املعيار املات ؛ '1'
 ؛2السمك املكاف  م  الفوالذ املربعي )باملم( '2'

 السعة )ز(
 ؛2)باللرت( س20ºسعة الصاريج املائية عند  '1'

 العزل )ح(
 )حسبما ينطبق(؛إما "معزول حراريا" وإما "معزول بالتفريغ"  '1'

__________ 
 .الوحدة املستخدمة هبخت (2) 

419 

 ؛2(واتفعالية منظومة العزل )التدفق احلرار ( )بال '2'
 :لكل غاز مسيَّل مدَّت مسموح بنقل  يف الصاريج النقال -االحتباس  مدة )ط(

 االسم الكامل للغاز املسيَّل املدَّت؛ '1'
 ؛2الساعات( يو مدة االحتباس املربعية )باأليام '2'
 ؛2الكيلوباسكال( يو الضغط البدئي )بالبار '3'
 ؛2تربة امللء )بالكغ( '4'

 واالختبارات الدورية الفحوص ) (
 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، ال  2.5 وع يحدث اختبار تور  )ال  '1'
 هاري  يحدث اختبار تور  )الشار والسنة(؛ '2'
 شاده . يو عالمة هعرف هوية اهليئة املخوَّلة الي يبرت يحدث اختبار '3'
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 لوحة لوضع العالمات: مثال على  1-15-4-7-6الشكل 
  هسجيل املالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  التسلسلي للصا ع رقمال

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتمات
  التصميم اعتماتاهليئة املخولة 

 )إذا ا طبق(" AA"  اعتمات التصميم رقم
  الوعاء )رمز املدو ة املعتمدة ألوعية الضغط( رمز هصميم

 الضغوط
 ايلوباسكال يو بار ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 

 ايلوباسكال يو بار ضغط االختبار
  ختم الشاهد:  )الشار، رقمام/السنة، يربعة( هاري  االختبار البدئي للضغط

  درجات الحرارة
 س° تربة حرارة التصميم الد يا 

 المواد
مرررراتة )مرررروات( الوعرررراء ومربررررع )مرابررررع( املعيررررار 

 املات 
 

 مم السمك املكاف  م  الفوالذ املربعي
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائية عند 
 العزل

 معزول بالتفريغ")حسبما ينطبق( يو "معزول حراريا"
 واتبال  التدفق احلرار 
 مدد االحتباس

 تربة امللء الضغط البدئي مدة االحتباس املربعية املسيةلة املسموح بنقلااالغاز )الغازات( املدةتة 
 اغ ايلوباسكال يو بار ساعات يو ييام 
   
   
   
   

 الفحوص واالختبارات الدورية
 ختم الشاهد هاري  االختبار  وع االختبار ختم الشاهد هاري  االختبار  وع االختبار

  )شار، رقمام/سنة، يربعة(   )شار، رقمام/سنة، يربعة(  
      
      
      
      

421 

علرررى لوحرررة معد يرررة هثبررر   يو هسرررجل املعلومرررات التاليرررة بصرررورة تائمرررة إمرررا علرررى الصررراريج النقرررال  فسررر  6-7-4-15-2
 باحكام على الصاريج النقال:

 لاسم املالك واملشغة 
 (حرارة للحمولةومتوسط يتىن تربة )اسم الغاز املسيل املدت املنقول 

 غا    ا املسموح ل الكتلة اإلمجالية القصوى
 اغ         الوزم الفار 

 (يو ساعة)يوم      زم  االحتباس الفعلي للغاز املنقول
 6-2-5-2-4ورت يف  ملا التوبي  اخلاص بشأم الصااريج النقالة، وفقا  

  .5اجلزء  ا ظر ييضا   ة،املنقول ةاملدت ةاملسيل يف حالة هعرف طبيعة الغاز )الغازات( :مالحظة
البحار، هكت  على اللوحة البيا ية اخلاربية ُعر  مصمما  ومعتمدا  للمناولة يف الصاريج النقال اام ا  ذإ 6-7-4-15-3

 "OFFSHORE PORTABLE TANKعبارة "صاريج  قال ئر " "
العناصر المستخدمة في نقل اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الغاز المتعددة  6-7-5

 الغازات غير المبردة
 تعاريف 6-7-5-1

 :القسمألغرا  هذا  
 رزم األسطوا ات؛ يو األ ابي  يو هعي األسطوا ات العناصر

يعي االختبار الذ  يستخدم غازا  يعرة  العناصر ومعدات التشرغيل يف حاويرة الغراز املتعردتة العناصرر لضرغط  اختبار منع التسرب
 يف املائة م  ضغط االختبار؛  20يقل ع   ال فعالتاخلي 

 فتحات ملء و/يو هفريغ العناصر؛إىل  للتوصيليعي جمموعة م  األ ابي  والصمامات املَْشَع  
 هعي جمموع الكتلة الفارغة حلاوية الغاز املتعدتة العناصر ويثقل محل يرخص بنقل  فياا؛ الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا

 هعي يبازة القياس ووسائل امللء والتفريغ والتنفيس واألمام؛التشغيل  معدات
 هعي وسائل التقوية والتثبي  واحلماية والتوازم اخلاربة ع  العناصر. املعدات اهليكلية

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-5-2
معررداهتا اهليكليررة. وحتتررو  علررى وسررائل هرروازم  توم  ررزع قابلررة مللئارراهكرروم حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر  6-7-5-2-1

خاربررة عرر  العناصررر لترروفر السررالمة اهليكليررة يف املناولررة والنقررل. وهصررمم حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر وهبرر  برردعامات لترروفر 
حر   حممةلرةرفعارا وهري   يرف مبرا رفع حاوية الغراز املتعردتة العناصرر، هفي بغر  وهثبي رفع مبرابط قاعدة مأمو ة يثناء النقل، وهزوت 
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 لوحة لوضع العالمات: مثال على  1-15-4-7-6الشكل 
  هسجيل املالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  التسلسلي للصا ع رقمال

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتمات
  التصميم اعتماتاهليئة املخولة 

 )إذا ا طبق(" AA"  اعتمات التصميم رقم
  الوعاء )رمز املدو ة املعتمدة ألوعية الضغط( رمز هصميم

 الضغوط
 ايلوباسكال يو بار ضغط التشغيل األقصى املسموح ب 

 ايلوباسكال يو بار ضغط االختبار
  ختم الشاهد:  )الشار، رقمام/السنة، يربعة( هاري  االختبار البدئي للضغط

  درجات الحرارة
 س° تربة حرارة التصميم الد يا 

 المواد
مرررراتة )مرررروات( الوعرررراء ومربررررع )مرابررررع( املعيررررار 

 املات 
 

 مم السمك املكاف  م  الفوالذ املربعي
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائية عند 
 العزل

 معزول بالتفريغ")حسبما ينطبق( يو "معزول حراريا"
 واتبال  التدفق احلرار 
 مدد االحتباس

 تربة امللء الضغط البدئي مدة االحتباس املربعية املسيةلة املسموح بنقلااالغاز )الغازات( املدةتة 
 اغ ايلوباسكال يو بار ساعات يو ييام 
   
   
   
   

 الفحوص واالختبارات الدورية
 ختم الشاهد هاري  االختبار  وع االختبار ختم الشاهد هاري  االختبار  وع االختبار

  )شار، رقمام/سنة، يربعة(   )شار، رقمام/سنة، يربعة(  
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علرررى لوحرررة معد يرررة هثبررر   يو هسرررجل املعلومرررات التاليرررة بصرررورة تائمرررة إمرررا علرررى الصررراريج النقرررال  فسررر  6-7-4-15-2
 باحكام على الصاريج النقال:

 لاسم املالك واملشغة 
 (حرارة للحمولةومتوسط يتىن تربة )اسم الغاز املسيل املدت املنقول 

 غا    ا املسموح ل الكتلة اإلمجالية القصوى
 اغ         الوزم الفار 

 (يو ساعة)يوم      زم  االحتباس الفعلي للغاز املنقول
 6-2-5-2-4ورت يف  ملا التوبي  اخلاص بشأم الصااريج النقالة، وفقا  

  .5اجلزء  ا ظر ييضا   ة،املنقول ةاملدت ةاملسيل يف حالة هعرف طبيعة الغاز )الغازات( :مالحظة
البحار، هكت  على اللوحة البيا ية اخلاربية ُعر  مصمما  ومعتمدا  للمناولة يف الصاريج النقال اام ا  ذإ 6-7-4-15-3

 "OFFSHORE PORTABLE TANKعبارة "صاريج  قال ئر " "
العناصر المستخدمة في نقل اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الغاز المتعددة  6-7-5

 الغازات غير المبردة
 تعاريف 6-7-5-1

 :القسمألغرا  هذا  
 رزم األسطوا ات؛ يو األ ابي  يو هعي األسطوا ات العناصر

يعي االختبار الذ  يستخدم غازا  يعرة  العناصر ومعدات التشرغيل يف حاويرة الغراز املتعردتة العناصرر لضرغط  اختبار منع التسرب
 يف املائة م  ضغط االختبار؛  20يقل ع   ال فعالتاخلي 

 فتحات ملء و/يو هفريغ العناصر؛إىل  للتوصيليعي جمموعة م  األ ابي  والصمامات املَْشَع  
 هعي جمموع الكتلة الفارغة حلاوية الغاز املتعدتة العناصر ويثقل محل يرخص بنقل  فياا؛ الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا

 هعي يبازة القياس ووسائل امللء والتفريغ والتنفيس واألمام؛التشغيل  معدات
 هعي وسائل التقوية والتثبي  واحلماية والتوازم اخلاربة ع  العناصر. املعدات اهليكلية

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-5-2
معررداهتا اهليكليررة. وحتتررو  علررى وسررائل هرروازم  توم  ررزع قابلررة مللئارراهكرروم حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر  6-7-5-2-1

خاربررة عرر  العناصررر لترروفر السررالمة اهليكليررة يف املناولررة والنقررل. وهصررمم حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر وهبرر  برردعامات لترروفر 
حر   حممةلرةرفعارا وهري   يرف مبرا رفع حاوية الغراز املتعردتة العناصرر، هفي بغر  وهثبي رفع مبرابط قاعدة مأمو ة يثناء النقل، وهزوت 
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 هوابررع يو سررناتات يو مبزالررقسررفينة، وهررزوت  يو مرابررةيف  حتميلارراإمجررايل اتلتاررا القصرروى املسررموح لررا. وهصررمم احلاويررة ئيررغ ميكرر  
 لتسايل املناولة امليكا يكية.

سرتتعر  هلرا يثنراء وهصنَّع وجتاز ئيغ هتحمرل ارل األحروال الري  هصمم حاويات الغاز املتعدتة العناصر 6-7-5-2-2
 ظروف املناولة والنقل العاتية. ويأخذ التصميم يف االعتبار آثار األمحال الدينامية والكالل.

. 2-6هصرنع عناصررر حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر مرر  الفرروالذ غرر  امللحرروم، وهبرر  ومتررد وفقررا  للفصررل  6-7-5-2-3
 التصميمي. النمط فس وهكوم ال عناصر حاوية الغاز املتعدتة العناصر م  

 يلي: ما هستويف عناصر حاوية الغاز املتعدتة العناصر وهرايباهتا واأل ابي  املرابة فياا 6-7-5-2-4
املنظمرررة الدوليرررة  معيرررار الغرررازات، ا ظرررر يف حالرررةيم هكررروم متوافقرررة مرررع املررروات املتررروخى  قلارررا ) )ي(

 (؛ ISO 11114-2:2013 ورقم ISO 11114-1:2012 القياسي، رقمتوحيد لل
 مت  معاتلتاا بتفاعل ايميائي. يو بطريقة سليمةمميلاا  يو يم يكوم قد متة  )ب(

 ميك  يم يؤت  إىل عط  بالفعل الغلفاين. إذ ،املختلفةيراعى جتن  هالمس املعاتم  6-7-5-2-5
 حشررايا يو ذلرك ييررة وسرائليف  مبررا هررؤثر املروات الداخلررة يف صرنع حاويررة الغراز املتعرردتة العناصرر، يال يراعرى 6-7-5-2-6
 ، هأث ا  ضارا  يف الغازات املتوخى  قلاا يف احلاوية املتعدتة العناصر.هوابع يو
ئيررغ هتحمررل علررى األقررل ضررغط احملتويررات املوبرروتة بررداخلاا  هصررمم حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر 6-7-5-2-7

ظررروف العاتيرررة للمناولرررة والنقرررل توم حررردوث فقرررد يف حمتوياهترررا. ويثبررر  واألمحررال االسرررتاهية والديناميرررة واحلراريرررة الررري هنشرررأ يثنررراء ال
التصميم يم هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار حدوث هذا األمحال طوال العمر املتوقرع للحاويرات املتعردتة العناصرر للغرازات قرد 

 يخذت يف االعتبار.
يف ظرروف التحميرل األقصرى املسرموح بر ، ذات  ووسرائل هثبيتارا، هكوم حاويات الغراز املتعردتة العناصرر 6-7-5-2-8

 بصورة منفصلة: فعلاا قدرة على امتصاص القوى االستاهية التالية عند هطبيق
يف التسرررارع النررراهج عررر   ا  يف اجتررراا السررر : ضرررعف الكتلرررة اإلمجاليرررة القصررروى املسرررموح لرررا مضرررروب )ي(

(g)اجلاذبية 
 ؛(1)

: قيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح لررا )عنرردما يكرروم ويفقيرا  بزاويررة قائمررة علررى اجترراا السرر  )ب(
اجترراا السرر  غرر  حمرردت بوضرروح هكرروم القرروى مسرراوية لضررعف الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح 

(g)يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية  ةلا( مضروب
 ؛(1)

يف التسررارع النرراهج عرر   : قيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح لررا مضررروبةفرروقوعموتيررا  إىل  )ج(
(g)اجلاذبية 

 ؛(1)

__________ 
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يف  مبررا : ضررعف قيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح لررا )إمجررايل احلمولررة،حترر وعموتيررا  إىل  )ت(
(g)ذلك هأث  اجلاذبية( مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية 

(1). 
القريم  باراتلإل هعرةضرا اات يف ياثر  قاط العناصريتجاوز اإلب يال يعالا، يراعى دتةالقوى احمل فعل حت  6-7-5-2-9

هعتمدا السرلطة  يو املعيار التقي الذ  هعرتف ب  يو يف املدو ة التقنية وإما ،1-2-2-6املبينة إما يف املعاي  ذات الصلة املبينة يف 
 املعاي . لتلكهك  العناصر قد صمم  وبني  واختدت وفقا   مل (، إذا1-3-2-6املختصة يف بلد االستخدام )ا ظر 

علرى  ووسرائل التثبير ايكل لل، يراعى عامل يمام 8-2-5-7-6 يف ال م  القوى املذاورة  فعل حت  6-7-5-2-10
 النحو التايل:

 1.5 قيمترر  حمرردتة بوضرروح، يراعررى عامررل يمررام خضرروعيف حالررة ي ررواع الفرروالذ الرري هتميررز بنقطررة  )ي(
 بالنسبة ملقاومة اخلضوع املضمو ة؛ 

 حمرررردتة بوضرررروح، يراعررررى عامررررل يمررررام خضرررروعهتميررررز بنقطررررة  ال يو يف حالررررة ي ررررواع الفرررروالذ الرررري )ب(
يف املائة يف حالة ي واع  1وبقيمة  يف املائة، 0.2 بقيمة املضمو ة لقوة الصموت بالنسبة 1.5 قيمت 

 األوستنيي. الفوالذ
تررأري   ، يم هكروم مايةرأة لنقرل غررازات هلوبرةل ، إذا اا ر  معردَّةيرات الغراز املتعردتة العناصرررحاو  جير  يف 6-7-5-2-11

  .ااربائي
ر مر  حيرغهؤم  عناصر احلاوية بطريقة متنع احلرارة غر  املرغروب فيارا  6-7-5-2-12 ز اإلباراتات املوضرعية اهليكرل وهرا 

 الضارة.
 معدات التشغيل 6-7-5-3
هصررمم ملنررع العطرر  الررذ  قررد يرتهرر  علررى ا طررالق حمتويررات وعرراء الضررغط  يو التشررغيلل معرردات هشرركَّ  6-7-5-3-1

يثنرراء الظررروف العاتيررة للمناولررة والنقررل. وحررخت يسررمح الررربط بررخت هيكررل احلمايررة والعناصررر باحلراررة النسرربية بررخت اجملموعررات الفرعيررة، 
. وحتمررى املشرراع  وهرايبررات التفريررغ املشررتغلة ألبررزاءلهثبرر  املعرردات ئيررغ هسررمح مبثررل هررذا احلراررة توم احتمررال حرردوث عطرر  

)جتاويف األ ابي ، وسائل اإلغالق( والصرمامات احلابسرة مر  خطرر اللري بفعرل القروى اخلاربيرة. وهكروم ي ابير  املشرع  املؤتيرة 
كررروم إطرررالق حمتويرررات يوعيرررة الضرررغط. وي يو يكفررري حلمايرررة الصرررمامات واأل ابيررر  مررر  القرررص، مبرررا إىل الصرررمامات احلابسرررة مر رررة

السرداتات امللولبرة( وي  يغطيرة واقيرة ضرد فتحارا عر  غر   يو السرطامية باإلمكام هأمخت وسائل امللء والتفريغ )مبا يف ذلك الشفاا
 قصد.

بصرمام. ويصرمم مشرع  الغرازات املسريلة  3-2يزوت ال عنصر يزمع اسرتخدام  يف  قرل غرازات الشرعبة  6-7-5-3-2
حالرة  قرل  ويف .إغالقر  باحكرامبصرمام ميكر   وعرزل املشرع ء العناصر ارال  علرى حردة، ئيغ ميك  مل 3-2يف الشعبة  املدربة
 ال مناا معزول بصمام.  ،لرت 3 000هتجاوز  ال إىل جمموعات العناصر هقسم 1-2 الشعبةغازات 

يسال  صمامام مرابام على التوايل يف موقع يوضع يف فتحات ملء وهفريغ حاوية الغاز املتعدتة العناصر 6-7-5-3-3
وسررائل املررلء الوصررول إليرر  علررى اررل ي بوبررة هفريررغ ومررلء. وجيرروز يم يكرروم يحررد الصررمامات صررماما  ما عررا  لالرجترراع. وميكرر  وصررل 

 ملنرع ،سرائل، هرزوت بصرمام لتخفيرف الضرغط ُمنرَتجيم حيربس فيارا و األ ابي  الي ميك  يم هغلق مر  النراحيتخت  وق طعوالتفريغ مبشع . 
حاوية الغاز املتعدتة العناصر هوضع عالمات واضحة على الصمامات العازلرة الرئيسرية هبرخت اجتاهرات  ويف .ئدضغط زا فياا تكومي يم
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 هوابررع يو سررناتات يو مبزالررقسررفينة، وهررزوت  يو مرابررةيف  حتميلارراإمجررايل اتلتاررا القصرروى املسررموح لررا. وهصررمم احلاويررة ئيررغ ميكرر  
 لتسايل املناولة امليكا يكية.

سرتتعر  هلرا يثنراء وهصنَّع وجتاز ئيغ هتحمرل ارل األحروال الري  هصمم حاويات الغاز املتعدتة العناصر 6-7-5-2-2
 ظروف املناولة والنقل العاتية. ويأخذ التصميم يف االعتبار آثار األمحال الدينامية والكالل.

. 2-6هصرنع عناصررر حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر مرر  الفرروالذ غرر  امللحرروم، وهبرر  ومتررد وفقررا  للفصررل  6-7-5-2-3
 التصميمي. النمط فس وهكوم ال عناصر حاوية الغاز املتعدتة العناصر م  

 يلي: ما هستويف عناصر حاوية الغاز املتعدتة العناصر وهرايباهتا واأل ابي  املرابة فياا 6-7-5-2-4
املنظمرررة الدوليرررة  معيرررار الغرررازات، ا ظرررر يف حالرررةيم هكررروم متوافقرررة مرررع املررروات املتررروخى  قلارررا ) )ي(

 (؛ ISO 11114-2:2013 ورقم ISO 11114-1:2012 القياسي، رقمتوحيد لل
 مت  معاتلتاا بتفاعل ايميائي. يو بطريقة سليمةمميلاا  يو يم يكوم قد متة  )ب(

 ميك  يم يؤت  إىل عط  بالفعل الغلفاين. إذ ،املختلفةيراعى جتن  هالمس املعاتم  6-7-5-2-5
 حشررايا يو ذلرك ييررة وسرائليف  مبررا هررؤثر املروات الداخلررة يف صرنع حاويررة الغراز املتعرردتة العناصرر، يال يراعرى 6-7-5-2-6
 ، هأث ا  ضارا  يف الغازات املتوخى  قلاا يف احلاوية املتعدتة العناصر.هوابع يو
ئيررغ هتحمررل علررى األقررل ضررغط احملتويررات املوبرروتة بررداخلاا  هصررمم حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر 6-7-5-2-7

ظررروف العاتيرررة للمناولرررة والنقرررل توم حررردوث فقرررد يف حمتوياهترررا. ويثبررر  واألمحررال االسرررتاهية والديناميرررة واحلراريرررة الررري هنشرررأ يثنررراء ال
التصميم يم هأث ات الكالل الذ  يسبب  هكرار حدوث هذا األمحال طوال العمر املتوقرع للحاويرات املتعردتة العناصرر للغرازات قرد 

 يخذت يف االعتبار.
يف ظرروف التحميرل األقصرى املسرموح بر ، ذات  ووسرائل هثبيتارا، هكوم حاويات الغراز املتعردتة العناصرر 6-7-5-2-8

 بصورة منفصلة: فعلاا قدرة على امتصاص القوى االستاهية التالية عند هطبيق
يف التسرررارع النررراهج عررر   ا  يف اجتررراا السررر : ضرررعف الكتلرررة اإلمجاليرررة القصررروى املسرررموح لرررا مضرررروب )ي(

(g)اجلاذبية 
 ؛(1)

: قيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح لررا )عنرردما يكرروم ويفقيرا  بزاويررة قائمررة علررى اجترراا السرر  )ب(
اجترراا السرر  غرر  حمرردت بوضرروح هكرروم القرروى مسرراوية لضررعف الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح 

(g)يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية  ةلا( مضروب
 ؛(1)

يف التسررارع النرراهج عرر   : قيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح لررا مضررروبةفرروقوعموتيررا  إىل  )ج(
(g)اجلاذبية 

 ؛(1)

__________ 
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يف  مبررا : ضررعف قيمررة الكتلررة اإلمجاليررة القصرروى املسررموح لررا )إمجررايل احلمولررة،حترر وعموتيررا  إىل  )ت(
(g)ذلك هأث  اجلاذبية( مضروبا  يف التسارع الناهج ع  اجلاذبية 

(1). 
القريم  باراتلإل هعرةضرا اات يف ياثر  قاط العناصريتجاوز اإلب يال يعالا، يراعى دتةالقوى احمل فعل حت  6-7-5-2-9

هعتمدا السرلطة  يو املعيار التقي الذ  هعرتف ب  يو يف املدو ة التقنية وإما ،1-2-2-6املبينة إما يف املعاي  ذات الصلة املبينة يف 
 املعاي . لتلكهك  العناصر قد صمم  وبني  واختدت وفقا   مل (، إذا1-3-2-6املختصة يف بلد االستخدام )ا ظر 

علرى  ووسرائل التثبير ايكل لل، يراعى عامل يمام 8-2-5-7-6 يف ال م  القوى املذاورة  فعل حت  6-7-5-2-10
 النحو التايل:

 1.5 قيمترر  حمرردتة بوضرروح، يراعررى عامررل يمررام خضرروعيف حالررة ي ررواع الفرروالذ الرري هتميررز بنقطررة  )ي(
 بالنسبة ملقاومة اخلضوع املضمو ة؛ 

 حمرررردتة بوضرررروح، يراعررررى عامررررل يمررررام خضرررروعهتميررررز بنقطررررة  ال يو يف حالررررة ي ررررواع الفرررروالذ الرررري )ب(
يف املائة يف حالة ي واع  1وبقيمة  يف املائة، 0.2 بقيمة املضمو ة لقوة الصموت بالنسبة 1.5 قيمت 

 األوستنيي. الفوالذ
تررأري   ، يم هكروم مايةرأة لنقرل غررازات هلوبرةل ، إذا اا ر  معردَّةيرات الغراز املتعردتة العناصرررحاو  جير  يف 6-7-5-2-11

  .ااربائي
ر مر  حيرغهؤم  عناصر احلاوية بطريقة متنع احلرارة غر  املرغروب فيارا  6-7-5-2-12 ز اإلباراتات املوضرعية اهليكرل وهرا 

 الضارة.
 معدات التشغيل 6-7-5-3
هصررمم ملنررع العطرر  الررذ  قررد يرتهرر  علررى ا طررالق حمتويررات وعرراء الضررغط  يو التشررغيلل معرردات هشرركَّ  6-7-5-3-1

يثنرراء الظررروف العاتيررة للمناولررة والنقررل. وحررخت يسررمح الررربط بررخت هيكررل احلمايررة والعناصررر باحلراررة النسرربية بررخت اجملموعررات الفرعيررة، 
. وحتمررى املشرراع  وهرايبررات التفريررغ املشررتغلة ألبررزاءلهثبرر  املعرردات ئيررغ هسررمح مبثررل هررذا احلراررة توم احتمررال حرردوث عطرر  

)جتاويف األ ابي ، وسائل اإلغالق( والصرمامات احلابسرة مر  خطرر اللري بفعرل القروى اخلاربيرة. وهكروم ي ابير  املشرع  املؤتيرة 
كررروم إطرررالق حمتويرررات يوعيرررة الضرررغط. وي يو يكفررري حلمايرررة الصرررمامات واأل ابيررر  مررر  القرررص، مبرررا إىل الصرررمامات احلابسرررة مر رررة

السرداتات امللولبرة( وي  يغطيرة واقيرة ضرد فتحارا عر  غر   يو السرطامية باإلمكام هأمخت وسائل امللء والتفريغ )مبا يف ذلك الشفاا
 قصد.

بصرمام. ويصرمم مشرع  الغرازات املسريلة  3-2يزوت ال عنصر يزمع اسرتخدام  يف  قرل غرازات الشرعبة  6-7-5-3-2
حالرة  قرل  ويف .إغالقر  باحكرامبصرمام ميكر   وعرزل املشرع ء العناصر ارال  علرى حردة، ئيغ ميك  مل 3-2يف الشعبة  املدربة
 ال مناا معزول بصمام.  ،لرت 3 000هتجاوز  ال إىل جمموعات العناصر هقسم 1-2 الشعبةغازات 

يسال  صمامام مرابام على التوايل يف موقع يوضع يف فتحات ملء وهفريغ حاوية الغاز املتعدتة العناصر 6-7-5-3-3
وسررائل املررلء الوصررول إليرر  علررى اررل ي بوبررة هفريررغ ومررلء. وجيرروز يم يكرروم يحررد الصررمامات صررماما  ما عررا  لالرجترراع. وميكرر  وصررل 

 ملنرع ،سرائل، هرزوت بصرمام لتخفيرف الضرغط ُمنرَتجيم حيربس فيارا و األ ابي  الي ميك  يم هغلق مر  النراحيتخت  وق طعوالتفريغ مبشع . 
حاوية الغاز املتعدتة العناصر هوضع عالمات واضحة على الصمامات العازلرة الرئيسرية هبرخت اجتاهرات  ويف .ئدضغط زا فياا تكومي يم
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ياثرر.  يو مررة ضرغط اختبرار احلاويرة 1.5وسيلة إغالق واثلة ويب  ئيغ يتحمل ضغطا  يبلغ  يو إغالقاا. ويصمم ال صمام حابس
الصرررمامات  يمررا يف اجترراا حرارررة عقررارب السررراعة. الرردوارة اليدويرررةقبضرررة ال بتحريرركويكرروم إغرررالق مجيررع الصرررمامات احلابسررة امللولبرررة 

ميكر   ال مغلقة( واجتاا إغالقارا. وهصرمم مجيرع الصرمامات احلابسرة وهوضرع ئيرغ يو احلابسة األخرى فيبخت بوضوح وضعاا )مفتوحة
 .بعوالتوافتحاا ع  غ  قصد. وهستخدم املعاتم القابلة للسح  يف بناء الصمامات 

هصررمم هوصرريالت األ ابيرر  وهبرر  وهرارر  ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  6-7-5-3-4
 بربط معدين مكراف . يو احلراريخت، والصدمات واالهتزازات امليكا يكية. وهلحم ال وصالت األ ابي  بسبيكة م  النحاس والز ك

ضرررغط املقررردر ملعررردات التشرررغيل وللمشرررع  عررر  ثلثررري ضرررغط اختبرررار يقرررل ال وال س.525ºهقرررل  قطرررة ا صررراار اللحرررام عررر   وال
 العناصر.

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-4
ميكررر  هقسررريم عناصرررر حاويرررات الغررراز املتعررردتة العناصرررر، الررري هسرررتخدم يف  قرررل ثررراين ياسررريد الكربررروم  6-7-5-4-1
ارل   ،لررت 3 000هتجراوز حجمارا  ال موعرات(، إىل جم1070األمرم املتحردة  رقرم( وياسريد النررتوز )1013األمم املتحدة  رقم)

غررازات نقررل ياثررر مرر  وسررائل مفيررف الضررغط. وهررزوت احلاويررات املخصصررة ل يو بصررمام. وهررزوت اررل جمموعررة بوسرريلة ةمناررا معزولرر
 السلطة املختصة.هذا بوسائل لتخفيف الضغط على النحو الذ  حتدتا  ، عند طل  السلطة املختصة يف بلد االستخدام،يخرى

 بوسرريلةقابلررة للعررزل،  لحاويررةلجمموعررة عناصررر  يو يررزوت اررل عنصررر ،حررخت هرارر  وسررائل مفيررف الضررغط 6-7-5-4-2
يف ذلك متوةر السائل، وهصمم ئيغ  مبا ياثر لتخفيف الضغط. وهكوم وسائل مفيف الضغط م   وع يقاوم القوى الدينامية، يو

 زائد خطر.هكوم ي  ضغط  يو هسرب الغاز، يو متنع تخول ي  موات خاربية
ميك  هزويد حاويات الغاز املتعدتة العناصر الي هستخدم يف  قرل غرازات مسريلة غر  مردتة معينرة حمردتة  6-7-5-4-3

 بوسيلة لتخفيف الضغط حسبما هطلب  السرلطة املختصرة يف بلرد االسرتخدام. 6-2-5-2-4املنصوص علي  يف  T50يف التوبي  
مصرنوعة مر  مروات هتوافرق  ُمقرررة، اصر يف اخلدمة املكرسرة هلرا مرزوتة بوسريلة لتخفيرف الضرغطهك  حاوية الغاز املتعدتة العن مل وما

جُتاَّز الفسحة  يم. وجيوز ، يوضع قبل الوسيلة احملمةلة بناب قرصا  قصما  مفيف الضغط  فا   يتعخت يم هتضم  وسيلة ،مع احلمولة
م والوسيلة مؤشرر تليلري مناسر . ويسرمح هرذا الرتهير  بكشرف مترزق  يو للضرغط احململة بناب  مبقيراس الفاصلة بخت القرص القص 

التسري  الذ  ميك  يم يسب  قصور وسيلة مفيف الضغط. ويتمزق القرص القصم عند ضغط امسري يزيرد  يو الثقوب يو القرص
 يف املائة على ضغط بدء هفريغ وسيلة مفيف الضغط احململة بناب . 10بنسبة 

هسررتخدم يف  قررل غررازات و األغرررا  العناصررر الرري هكرروم ييضررا متعرردتة الغرراز املتعرردتة  يف حالررة حاويررات 6-7-5-4-4
للغرراز الررذ  يتميررز بررأعلى ضررغط  1-7-3-7-6هفررتح وسررائل مفيررف الضررغط عنررد الضررغط املبررخت يف  ،مسرريلة منخفضررة الضررغط

 بخت الغازات الي يسمح بنقلاا يف حاوية الغاز املتعدتة العناصر.م   ،مسموح ب هشغيل 
 معدل تصريف وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-5
يكرروم معرردل التصررريف اجملمررع لوسررائل التخفيررف يف حالررة اإلحاطررة الكاملررة للنرر ام لررذا احلاويررات اافيررا   6-7-5-5-1

يف املائررة مرر  ضررغط التشررغيل األقصررى املسررموح برر  لوسرريلة  120يتجرراوز الضررغط تاخررل العناصررر )مبررا يف ذلررك الرررتاام(  ال ئيررغ
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo andلضرغط. وهسرتخدم املعاتلرة الروارتة يفمفيرف ا

Portable Tanks for Compressed Gases"  لتحديررد إمجررايل معرردل التصررريف األتىن يف  ظررام وسررائل مفيررف الضررغط. وجيرروز يم
 CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressedهسرتخدم املعاتلرة املبينرة يف 

Gases" العناصررر. وجيرروز يم هسررتخدم وسررائل لتخفيررف الضررغط حمملررة بنرراب  لبلررو    ىلتحديررد معرردل التصررريف املوصررى برر  لفرررات
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الغراز املتعردتة العناصرر واملتعردتة  حالرة حاويرات ويف لتصريف يف حالة الغازات املسريلة املنخفضرة الضرغط.ل املطلوب عدلاامل امل
حيرردت معرردل التصررريف اجملمررع لوسررائل مفيررف الضررغط علررى يسرراس الغرراز الررذ  يتطلرر  يعلررى معرردل هصررريف مرر  بررخت  األغرررا ،

 الغازات املسموح بنقلاا يف احلاوية.
تحديد املعدل اإلمجايل املطلوب لوسائل مفيف الضغط املرابة على عناصر  قل الغازات املسريلة، هؤخرذ ل 6-7-5-5-2

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Partيف االعتبار اخلواص احلرارية الدينامية للغاز )ا ظر على سبيل املثال 

2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" للغرازات املسريلة املنخفضرة الضرغط، وCGA S-1.1-2003 "Pressure 

Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" .)للغازات املسيلة املرهفعة الضغط 
 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-6
 يلي: ما مفيف الضغط هتضم هوضع عالمات واضحة وتائمة على وسائل  6-7-5-6-1

 الكتالوج ذ  الصلة؛ رقماسم الصا ع و  )ي(
 قيمة الضغط املقرر و/يو تربة احلرارة املقررة؛ )ب(
 هاري  آخر اختبار؛ )ج(

األقرررراص القصرررمة  يو مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب لوسررريلة للتصرررريف  مسررراحة املقطرررع العرضررري )ت(
 (.2مباملليمرتات املربعة )م

املبخت على وسائل مفيف الضغط احململة بناب  للغرازات املسريلة املنخفضرة  املقدَّر حيدت معدل التصريف 6-7-5-6-2
  .ISO 4126-7:2004 ورقم ISO 4126-1:2004 رقم قياسي،توحيد اللل ةالدولي املنظمة الضغط وفقا  ملعيار

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-7
عررائق إىل  بررال مبرررور التصررريف املطلرروبائل مفيررف الضررغط اافيررا  للسررماح يكروم حجررم التوصرريالت لوسرر 6-7-5-7-1

التزويررد بوسررائل مزتوبررة  يف حالررة إال يرارر  ي  صررمام حررابس بررخت العنصررر ووسررائل مفيررف الضررغط وال وسرريلة مفيررف الضررغط.
هكروم  يو ،مفتوحرة باحكرامبالفعرل  املسرتعملة وهكوم الصمامات احلابسة الري مردم الوسرائل ؛ألغرا  يخرى يو ألغرا  الصيا ة

ئيررغ هكرروم وسرريلة واحرردة علررى األقررل مرر  الوسررائل املزتوبررة يف وضررع التشررغيل باسررتمرار  فيمررا بينارراالصررمامات احلابسررة متصررلة 
إىل  يو يكروم هنرا  ي  عرائق يف ييرة فتحرة هرؤت  إىل وسريلة هنفريس وال .5-5-7-6وقاترة على استيفاء االشرتاطات الوارتة يف 

هوقررف الترردفق مرر  العنصررر إىل هررذا الوسرريلة. وهكرروم للفتحررات يف اررل األ ابيرر   يو مرررج مناررا قررد هقلررل يو لة مفيررف ضررغطوسرري
أل ابيررر   االمسرررية والتجايرررزات علرررى األقرررل  فرررس جمرررال التررردفق يف تاخرررل وسررريلة مفيرررف الضرررغط الررري هتصرررل لرررا. ويكررروم احلجرررم 

اخلاربرة مر  وسرائل مفيرف الضرغط، يف حالرة  املنرافسيرف الضرغط. وهصررف خمررج وسريلة مفجرم التصريف معاتال  على األقرل حل
 السوائل املنصرفة يف اجلو توم يم هسب  سوى يقل ضغط مرهد وك  على وسيلة التخفيف. يو استخداماا، البخار

 مواضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-8
ضغط متصرلة ئيرز البخرار يف عناصرر احلاويرة يف حالة  قل الغازات املسيلة، هكوم مجيع وسائل مفيف ال 6-7-5-8-1

حت  ظروف امللء األقصى، وهكوم الوسائل مرهبرة، عنرد هرايبارا، ئيرغ هكفرل هصرريف البخرار املنطلرق إىل فروق وتوم عوائرق ملنرع 
ؤاسردة، يوبر  الغراز حالرة الغرازات التلقائيرة االشرتعال وامل ويف بالعراملخت. يو بعناصررها يو السائل املنطلق باحلاوية يو اصطدام الغاز

- 424 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



424 

ياثرر.  يو مررة ضرغط اختبرار احلاويرة 1.5وسيلة إغالق واثلة ويب  ئيغ يتحمل ضغطا  يبلغ  يو إغالقاا. ويصمم ال صمام حابس
الصرررمامات  يمررا يف اجترراا حرارررة عقررارب السررراعة. الرردوارة اليدويرررةقبضرررة ال بتحريرركويكرروم إغرررالق مجيررع الصرررمامات احلابسررة امللولبرررة 

ميكر   ال مغلقة( واجتاا إغالقارا. وهصرمم مجيرع الصرمامات احلابسرة وهوضرع ئيرغ يو احلابسة األخرى فيبخت بوضوح وضعاا )مفتوحة
 .بعوالتوافتحاا ع  غ  قصد. وهستخدم املعاتم القابلة للسح  يف بناء الصمامات 

هصررمم هوصرريالت األ ابيرر  وهبرر  وهرارر  ئيررغ ميكرر  جتنرر  خطررر عطباررا بسررب  التمرردت واال كمرراش  6-7-5-3-4
 بربط معدين مكراف . يو احلراريخت، والصدمات واالهتزازات امليكا يكية. وهلحم ال وصالت األ ابي  بسبيكة م  النحاس والز ك

ضرررغط املقررردر ملعررردات التشرررغيل وللمشرررع  عررر  ثلثررري ضرررغط اختبرررار يقرررل ال وال س.525ºهقرررل  قطرررة ا صررراار اللحرررام عررر   وال
 العناصر.

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-4
ميكررر  هقسررريم عناصرررر حاويرررات الغررراز املتعررردتة العناصرررر، الررري هسرررتخدم يف  قرررل ثررراين ياسررريد الكربررروم  6-7-5-4-1
ارل   ،لررت 3 000هتجراوز حجمارا  ال موعرات(، إىل جم1070األمرم املتحردة  رقرم( وياسريد النررتوز )1013األمم املتحدة  رقم)

غررازات نقررل ياثررر مرر  وسررائل مفيررف الضررغط. وهررزوت احلاويررات املخصصررة ل يو بصررمام. وهررزوت اررل جمموعررة بوسرريلة ةمناررا معزولرر
 السلطة املختصة.هذا بوسائل لتخفيف الضغط على النحو الذ  حتدتا  ، عند طل  السلطة املختصة يف بلد االستخدام،يخرى

 بوسرريلةقابلررة للعررزل،  لحاويررةلجمموعررة عناصررر  يو يررزوت اررل عنصررر ،حررخت هرارر  وسررائل مفيررف الضررغط 6-7-5-4-2
يف ذلك متوةر السائل، وهصمم ئيغ  مبا ياثر لتخفيف الضغط. وهكوم وسائل مفيف الضغط م   وع يقاوم القوى الدينامية، يو

 زائد خطر.هكوم ي  ضغط  يو هسرب الغاز، يو متنع تخول ي  موات خاربية
ميك  هزويد حاويات الغاز املتعدتة العناصر الي هستخدم يف  قرل غرازات مسريلة غر  مردتة معينرة حمردتة  6-7-5-4-3

 بوسيلة لتخفيف الضغط حسبما هطلب  السرلطة املختصرة يف بلرد االسرتخدام. 6-2-5-2-4املنصوص علي  يف  T50يف التوبي  
مصرنوعة مر  مروات هتوافرق  ُمقرررة، اصر يف اخلدمة املكرسرة هلرا مرزوتة بوسريلة لتخفيرف الضرغطهك  حاوية الغاز املتعدتة العن مل وما

جُتاَّز الفسحة  يم. وجيوز ، يوضع قبل الوسيلة احملمةلة بناب قرصا  قصما  مفيف الضغط  فا   يتعخت يم هتضم  وسيلة ،مع احلمولة
م والوسيلة مؤشرر تليلري مناسر . ويسرمح هرذا الرتهير  بكشرف مترزق  يو للضرغط احململة بناب  مبقيراس الفاصلة بخت القرص القص 

التسري  الذ  ميك  يم يسب  قصور وسيلة مفيف الضغط. ويتمزق القرص القصم عند ضغط امسري يزيرد  يو الثقوب يو القرص
 يف املائة على ضغط بدء هفريغ وسيلة مفيف الضغط احململة بناب . 10بنسبة 

هسررتخدم يف  قررل غررازات و األغرررا  العناصررر الرري هكرروم ييضررا متعرردتة الغرراز املتعرردتة  يف حالررة حاويررات 6-7-5-4-4
للغرراز الررذ  يتميررز بررأعلى ضررغط  1-7-3-7-6هفررتح وسررائل مفيررف الضررغط عنررد الضررغط املبررخت يف  ،مسرريلة منخفضررة الضررغط

 بخت الغازات الي يسمح بنقلاا يف حاوية الغاز املتعدتة العناصر.م   ،مسموح ب هشغيل 
 معدل تصريف وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-5
يكرروم معرردل التصررريف اجملمررع لوسررائل التخفيررف يف حالررة اإلحاطررة الكاملررة للنرر ام لررذا احلاويررات اافيررا   6-7-5-5-1

يف املائررة مرر  ضررغط التشررغيل األقصررى املسررموح برر  لوسرريلة  120يتجرراوز الضررغط تاخررل العناصررر )مبررا يف ذلررك الرررتاام(  ال ئيررغ
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo andلضرغط. وهسرتخدم املعاتلرة الروارتة يفمفيرف ا

Portable Tanks for Compressed Gases"  لتحديررد إمجررايل معرردل التصررريف األتىن يف  ظررام وسررائل مفيررف الضررغط. وجيرروز يم
 CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressedهسرتخدم املعاتلرة املبينرة يف 

Gases" العناصررر. وجيرروز يم هسررتخدم وسررائل لتخفيررف الضررغط حمملررة بنرراب  لبلررو    ىلتحديررد معرردل التصررريف املوصررى برر  لفرررات
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الغراز املتعردتة العناصرر واملتعردتة  حالرة حاويرات ويف لتصريف يف حالة الغازات املسريلة املنخفضرة الضرغط.ل املطلوب عدلاامل امل
حيرردت معرردل التصررريف اجملمررع لوسررائل مفيررف الضررغط علررى يسرراس الغرراز الررذ  يتطلرر  يعلررى معرردل هصررريف مرر  بررخت  األغرررا ،

 الغازات املسموح بنقلاا يف احلاوية.
تحديد املعدل اإلمجايل املطلوب لوسائل مفيف الضغط املرابة على عناصر  قل الغازات املسريلة، هؤخرذ ل 6-7-5-5-2

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Partيف االعتبار اخلواص احلرارية الدينامية للغاز )ا ظر على سبيل املثال 

2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" للغرازات املسريلة املنخفضرة الضرغط، وCGA S-1.1-2003 "Pressure 

Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" .)للغازات املسيلة املرهفعة الضغط 
 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-6
 يلي: ما مفيف الضغط هتضم هوضع عالمات واضحة وتائمة على وسائل  6-7-5-6-1

 الكتالوج ذ  الصلة؛ رقماسم الصا ع و  )ي(
 قيمة الضغط املقرر و/يو تربة احلرارة املقررة؛ )ب(
 هاري  آخر اختبار؛ )ج(

األقرررراص القصرررمة  يو مفيرررف الضرررغط احململرررة بنررراب لوسررريلة للتصرررريف  مسررراحة املقطرررع العرضررري )ت(
 (.2مباملليمرتات املربعة )م

املبخت على وسائل مفيف الضغط احململة بناب  للغرازات املسريلة املنخفضرة  املقدَّر حيدت معدل التصريف 6-7-5-6-2
  .ISO 4126-7:2004 ورقم ISO 4126-1:2004 رقم قياسي،توحيد اللل ةالدولي املنظمة الضغط وفقا  ملعيار

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-7
عررائق إىل  بررال مبرررور التصررريف املطلرروبائل مفيررف الضررغط اافيررا  للسررماح يكروم حجررم التوصرريالت لوسرر 6-7-5-7-1

التزويررد بوسررائل مزتوبررة  يف حالررة إال يرارر  ي  صررمام حررابس بررخت العنصررر ووسررائل مفيررف الضررغط وال وسرريلة مفيررف الضررغط.
هكروم  يو ،مفتوحرة باحكرامبالفعرل  املسرتعملة وهكوم الصمامات احلابسة الري مردم الوسرائل ؛ألغرا  يخرى يو ألغرا  الصيا ة

ئيررغ هكرروم وسرريلة واحرردة علررى األقررل مرر  الوسررائل املزتوبررة يف وضررع التشررغيل باسررتمرار  فيمررا بينارراالصررمامات احلابسررة متصررلة 
إىل  يو يكروم هنرا  ي  عرائق يف ييرة فتحرة هرؤت  إىل وسريلة هنفريس وال .5-5-7-6وقاترة على استيفاء االشرتاطات الوارتة يف 

هوقررف الترردفق مرر  العنصررر إىل هررذا الوسرريلة. وهكرروم للفتحررات يف اررل األ ابيرر   يو مرررج مناررا قررد هقلررل يو لة مفيررف ضررغطوسرري
أل ابيررر   االمسرررية والتجايرررزات علرررى األقرررل  فرررس جمرررال التررردفق يف تاخرررل وسررريلة مفيرررف الضرررغط الررري هتصرررل لرررا. ويكررروم احلجرررم 

اخلاربرة مر  وسرائل مفيرف الضرغط، يف حالرة  املنرافسيرف الضرغط. وهصررف خمررج وسريلة مفجرم التصريف معاتال  على األقرل حل
 السوائل املنصرفة يف اجلو توم يم هسب  سوى يقل ضغط مرهد وك  على وسيلة التخفيف. يو استخداماا، البخار

 مواضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-8
ضغط متصرلة ئيرز البخرار يف عناصرر احلاويرة يف حالة  قل الغازات املسيلة، هكوم مجيع وسائل مفيف ال 6-7-5-8-1

حت  ظروف امللء األقصى، وهكوم الوسائل مرهبرة، عنرد هرايبارا، ئيرغ هكفرل هصرريف البخرار املنطلرق إىل فروق وتوم عوائرق ملنرع 
ؤاسردة، يوبر  الغراز حالرة الغرازات التلقائيرة االشرتعال وامل ويف بالعراملخت. يو بعناصررها يو السائل املنطلق باحلاوية يو اصطدام الغاز
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جتعلرر  يصررطدم بالعناصررر األخرررى. ويسررمح باسررتخدام وسررائل واقيررة مقاومررة للحرررارة  ال املنطلررق بعيرردا  عرر  عناصررر احلاويررة بطريقررة
 يقلل ذلك معدل التصريف املطلوب لوسيلة مفيف الضغط. يال حترف هدفق الغاز، شريطة

الوسررائل  هررذا وسررائل مفيررف الضررغط، وحلمايررة خرروَّلخت إىلملنررع وصررول األشررخاص غرر  املهتخررذ هرهيبررات  6-7-5-8-2
 م  العط  يف حالة ا قالب احلاوية.

 وسائل قياس السعة 6-7-5-9
 هسرتخدم مقراييس مر  الزبراج وال ياثرر للسرعة. يو حخت يكوم معتزما  ملء احلاوية بالكتلة، هزوت مبقيراس 6-7-5-9-1
 م  موات هشة يخرى. يو
 الغاز المتعددة العناصر، وأطر الحماية، ووسائل الرفع والتثبيتدعائم حاويات  6-7-5-10
هصمم هذا احلاويات وهب  ليكرل تاعرم يروفر هلرا قاعردة مأمو رة يثنراء النقرل. وهؤخرذ يف االعتبرار يف هرذا  6-7-5-10-1

 يطر يو اي  مزالق. ويسمح برت 10-2-5-7-6، وعامل األمام املبخت يف 8-2-5-7-6اجلا   م  التصميم الُقوى املبينة يف 
 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو
يسب  جمموع اإلباراتات الري حتردثاا تعرائم العناصرر )مثرل احلمراالت وهياارل احلمايرة، إت(  يال يراعى 6-7-5-10-2

جيرروز بررأ   وال رفررع وهثبير  تائمررة علررى مجيرع احلاويررات. مرررابطووسرائل رفررع احلاويررة وهثبيتارا إبارراتا  مفرطررا  يف ي  عنصرر. وهرارر  
 التثبي  ملحومة بعناصر احلاوية. مرابط يو حال يم هكوم الدعائم

 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم وهياال احلماية. 6-7-5-10-3
، 3-4-2-4سرربما هررو مبررخت يف حمميررة يثنرراء النقررل ح هكرروم حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر ال عنرردما 6-7-5-10-4

اال قرالب. وحتمرى الرتايبرات  يو الطرويل يو حتمى عناصرها ومعدات هشغيلاا م  العط  الذ  قد يلحق لا  تيجة للصدم اجلرا يب
ا قررالب احلاويرررة. ويررروىل اهتمررام خررراص حلمايرررة املشرررع .  يو ا طررالق حمتويرررات عناصرررر احلاويررة لررردى الصررردم مينرررعاخلاربيررة ئيرررغ 

 ثلة احلماية:وهتضم  يم
 احلماية م  هأث  الصدم اجلا يب، وميك  حتقيقاا باستخدام قضبام طولية؛ )ي(

قضررررربام هررررردعيم هثبررررر  عرررررد  يو احلمايرررررة مررررر  اال قرررررالب، وميكررررر  حتقيقارررررا باسرررررتخدام حلقرررررات )ب(
 احلماية؛ هيكل

 ؛إطار يو احلماية م  الصدم اخللفي، وميك  حتقيقاا باستخدام مصد )ج(
 اال قرررالب باسرررتخدام هيكرررل يو اصرررر ومعررردات التشرررغيل مررر  العطررر  بسرررب  الصررردممحايرررة العن )ت(

  .ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة للحماية هنطبق علي  مواصفات معيار
 اعتماد التصميم 6-7-5-11
اهليئرة املخوَّلرة مر  قبلارا، شرااتة اعتمرات هصرميم لكرل هصرميم بديرد حلاويرة  يو هصدر السلطة املختصة، 6-7-5-11-1

الغاز املتعدتة العناصر. وهفيرد هرذا الشرااتة برأم احلاويرة قرد فحصر  مر  قبرل هلرك السرلطة، ويهنرا مناسربة للغرر  املخصصرة لر ، 
. وعند إ تاج جمموعة م  P200وبي  التعبئة وه 1-4وهستويف اشرتاطات هذا الفصل، واألحكام اخلاصة بالغازات املبينة يف الفصل 
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هرررذا احلاويرررات بررردوم هغيررر  يف التصرررميم، هكررروم الشرررااتة صررراحلة للمجموعرررة الارررا. ويتعرررخت يم هشررر  الشرررااتة إىل هقريرررر اختبرررار 
ات مرر  العالمررة االعتمرر رقررماالعتمررات. ويتكرروم  رقررمالنمرروذج األويل، ومرروات بنرراء املشررع ، واملعرراي  الرري صررنع  العناصررر وفقررا  هلررا، و 

هقضري بر  اهفاقيرة فيينرا بشرأم حرارة  ملرا عالمة البلد املا ح لالعتمات، ي  العالمة املميزة لالستخدام يف املررور الردويل وفقرا   يو املميزة
. وجيروز اسرتخدام 2-1-7-6التسجيل. وهذار يف الشااتة ي  هرهيبرات بديلرة وفقرا  للفقررة  رقم، و 1968 لعام املرور على الطرق

باسرتخدام  ،تمات التصميم العتمات حاويات يصغر متعدتة العناصر للغازات، مصنوعة م  موات م   فس النوع وبالسمك  فس اع
 ومزوتة بنفس الدعائم ووسائل اإلغالق وامللحقات األخرى. ، فس هقنيات الصنع

ميم املعلومرررات التاليرررة يتضرررم  هقريرررر اختبرررار النمررروذج األويل الرررذ  يقررردم للحصرررول علرررى اعتمرررات التصررر 6-7-5-11-2
 األقل: على

، القياسررررريتوحيرررررد لل ةالدوليررررر املنظمرررررة  ترررررائج اختبرررررار هيكرررررل احلمايرررررة املنطبرررررق، املبرررررخت يف معيرررررار )ي(
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-12-5-7-6املبينخت يف  وليختو تائج الفحص واالختبار األ )ب(
 ؛1-12-5-7-6و تائج اختبار الصدم املبخت يف  )ج(
 للمعاي  املنطبقة. متتثلندات الشااتة، الي هثب  يم األسطوا ات واأل ابي  ومست )ت(

 الفحص واالختبار 6-7-5-12
ال هستخدم حاويات الغاز املتعردتة العناصرر الري ينطبرق عليارا هعريرف احلاويرة يف االهفاقيرة الدوليرة بشرأم  6-7-5-12-1

هؤهل بنجاح بتعري  منوذج يويل لكرل هصرميم الختبرار الصردم الطرويل  ما مل ، بصيغتاا املعدلة،1972(، CSCسالمة احلاويات )
  .41 القسمالدينامي املبخت يف تليل االختبارات واملعاي ، اجلزء الرابع، 

هفحرررص العناصرررر وبنررروت معررردات ارررل حاويرررة غررراز متعررردتة العناصرررر مررر  هرررذا النررروع ومترررد قبرررل هشرررغيلاا  6-7-5-12-2
هتجاوز  س سرنوات )الفحرص واالختبرار الردوريام   ال (، وبعد ذلك هفحص على فرتاتولياماألالختبار األوىل )الفحص وا للمرة
سنوات(. وجيرى فحص واختبار استثنائيام، بصرف النظر ع  هراري  آخرر فحرص واختبرار توريرخت، إذا اقتضرى األمرر ذلرك  5ال 

  .5-12-5-7-6مبوب  
حلاويرة الغراز املتعردتة العناصرر مرابعرة خلصرائص التصرميم، وفحصرا   األوليرامايتضم  الفحص واالختبار  6-7-5-12-3

ى ااختبررارات الضررغوط وفقررا  ، واختبررارا  للضررغط يررؤتَّ املقرررر  قلارراخاربيررا  للحاويررة وهرايباهتررا مررع إيررالء االعتبررار الوابرر  للغررازات 
غرراز آخررر مبوافقررة السررلطة  يو باسررتخدام سررائل يو . وميكرر  إبررراء اختبررار ضررغط املشررع  ااختبررار هيرردرويلP200لتوبيرر  التعبئررة 

اهليئة املخوَّلة م  قبلاا. وقبل هشغيل احلاوية جيرى ييضرا  اختبرار ملنرع التسررب واختبرار للتشرغيل السرليم جلميرع معردات  يو املختصة
 للتحقق م  منع التسرب.على حدة متد معا  بعد التجميع  التشغيل. وبعد إبراء اختبار الضغط على العناصر وهرايباهتا اال

سرررنوات فحصرررا  خاربيرررا  للايكرررل والعناصرررر  5ارررل   اللرررذام جيريرررام يتضرررم  الفحرررص واالختبرررار الررردوريام 6-7-5-12-4
ووفقا   P200. ومتد العناصر واأل ابي  وفق املدت الدورية احملدتة يف هوبي  التعبئة 6-12-5-7-6ومعدات التشغيل وفقا  للفقرة 

علررى حرردة مضررع معررا  بعررد التجميررع  اررال. وبعررد إبررراء اختبررار الضررغط علررى العناصررر واملعرردات  5-1-2-6 لألحكررام املبينررة يف
 الختبار منع التسرب.
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جتعلرر  يصررطدم بالعناصررر األخرررى. ويسررمح باسررتخدام وسررائل واقيررة مقاومررة للحرررارة  ال املنطلررق بعيرردا  عرر  عناصررر احلاويررة بطريقررة
 يقلل ذلك معدل التصريف املطلوب لوسيلة مفيف الضغط. يال حترف هدفق الغاز، شريطة

الوسررائل  هررذا وسررائل مفيررف الضررغط، وحلمايررة خرروَّلخت إىلملنررع وصررول األشررخاص غرر  املهتخررذ هرهيبررات  6-7-5-8-2
 م  العط  يف حالة ا قالب احلاوية.

 وسائل قياس السعة 6-7-5-9
 هسرتخدم مقراييس مر  الزبراج وال ياثرر للسرعة. يو حخت يكوم معتزما  ملء احلاوية بالكتلة، هزوت مبقيراس 6-7-5-9-1
 م  موات هشة يخرى. يو
 الغاز المتعددة العناصر، وأطر الحماية، ووسائل الرفع والتثبيتدعائم حاويات  6-7-5-10
هصمم هذا احلاويات وهب  ليكرل تاعرم يروفر هلرا قاعردة مأمو رة يثنراء النقرل. وهؤخرذ يف االعتبرار يف هرذا  6-7-5-10-1

 يطر يو اي  مزالق. ويسمح برت 10-2-5-7-6، وعامل األمام املبخت يف 8-2-5-7-6اجلا   م  التصميم الُقوى املبينة يف 
 هرايبات واثلة يخرى. يو محاالت يو
يسب  جمموع اإلباراتات الري حتردثاا تعرائم العناصرر )مثرل احلمراالت وهياارل احلمايرة، إت(  يال يراعى 6-7-5-10-2

جيرروز بررأ   وال رفررع وهثبير  تائمررة علررى مجيرع احلاويررات. مرررابطووسرائل رفررع احلاويررة وهثبيتارا إبارراتا  مفرطررا  يف ي  عنصرر. وهرارر  
 التثبي  ملحومة بعناصر احلاوية. مرابط يو حال يم هكوم الدعائم

 هراعى هأث ات الت ال البيئي يف هصميم الدعائم وهياال احلماية. 6-7-5-10-3
، 3-4-2-4سرربما هررو مبررخت يف حمميررة يثنرراء النقررل ح هكرروم حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر ال عنرردما 6-7-5-10-4

اال قرالب. وحتمرى الرتايبرات  يو الطرويل يو حتمى عناصرها ومعدات هشغيلاا م  العط  الذ  قد يلحق لا  تيجة للصدم اجلرا يب
ا قررالب احلاويرررة. ويررروىل اهتمررام خررراص حلمايرررة املشرررع .  يو ا طررالق حمتويرررات عناصرررر احلاويررة لررردى الصررردم مينرررعاخلاربيررة ئيرررغ 

 ثلة احلماية:وهتضم  يم
 احلماية م  هأث  الصدم اجلا يب، وميك  حتقيقاا باستخدام قضبام طولية؛ )ي(

قضررررربام هررررردعيم هثبررررر  عرررررد  يو احلمايرررررة مررررر  اال قرررررالب، وميكررررر  حتقيقارررررا باسرررررتخدام حلقرررررات )ب(
 احلماية؛ هيكل

 ؛إطار يو احلماية م  الصدم اخللفي، وميك  حتقيقاا باستخدام مصد )ج(
 اال قرررالب باسرررتخدام هيكرررل يو اصرررر ومعررردات التشرررغيل مررر  العطررر  بسرررب  الصررردممحايرررة العن )ت(

  .ISO 1496-3:1995 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي املنظمة للحماية هنطبق علي  مواصفات معيار
 اعتماد التصميم 6-7-5-11
اهليئرة املخوَّلرة مر  قبلارا، شرااتة اعتمرات هصرميم لكرل هصرميم بديرد حلاويرة  يو هصدر السلطة املختصة، 6-7-5-11-1

الغاز املتعدتة العناصر. وهفيرد هرذا الشرااتة برأم احلاويرة قرد فحصر  مر  قبرل هلرك السرلطة، ويهنرا مناسربة للغرر  املخصصرة لر ، 
. وعند إ تاج جمموعة م  P200وبي  التعبئة وه 1-4وهستويف اشرتاطات هذا الفصل، واألحكام اخلاصة بالغازات املبينة يف الفصل 
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هرررذا احلاويرررات بررردوم هغيررر  يف التصرررميم، هكررروم الشرررااتة صررراحلة للمجموعرررة الارررا. ويتعرررخت يم هشررر  الشرررااتة إىل هقريرررر اختبرررار 
ات مرر  العالمررة االعتمرر رقررماالعتمررات. ويتكرروم  رقررمالنمرروذج األويل، ومرروات بنرراء املشررع ، واملعرراي  الرري صررنع  العناصررر وفقررا  هلررا، و 
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يكرروم الفحررص واالختبررار االسررتثنائيام ضررروريخت عنرردما هظاررر علررى حاويررة الغرراز املتعرردتة العناصررر مسرراحات  6-7-5-12-5
هررردل علرررى قصرررور قرررد يرررؤثر يف سرررالمة احلاويرررة. ويتوقرررف مررردى الفحرررص واالختبرررار مظررراهر يخررررى  هسرررري ، يو مت الرررة، يو يو معطوبرررة

 . 6-12-5-7-6التدهور الذ  يظار على احلاوية. ويتضم  على األقل الفحوص الوارتة يف  االستثنائيخت على حجم العط  يو
 يلي: ما يكفل الفحص 6-7-5-12-6

عيروب يف  يو هشروهات يو خردوش يو برر  يو ه ارل يو فحص العناصر خاربيا  لكشف ي   قرر )ي(
ي  مظاهر يخررى مثرل التسرري  ميكر  يم جتعرل حاويرة الغراز املتعردتة العناصرر غر   يو اللحامات

 مأمو ة للنقل؛
ي  مظررراهر  يو عيررروب يو مت الرررة مواضرررعوفحرررص األ ابيررر  والصرررمامات واحلشرررايا لكشرررف ي   )ب(

 النقل؛ يو التفريغ يو ة للملءيخرى مثل التسري  ميك  يم جتعل حاوية الغاز غ  مأمو 
شررفة  يو السررائبة علررى ييررة هوصرريلة ذات شررفة يو الصررواميل املفقرروتة يو الداغرري شررد يو واسررتبدال )ج(

 ؛سطامية
 ي  عطررر  يو التشررروا يو والتأارررد مررر  يم مجيرررع وسرررائل وصرررمامات الطررروارئ خاليرررة مررر  الت ارررل )ت(

التشرغيل السرليم لوسرائل اإلغرالق مر  بعرد عي  ميك  يم مينرع هشرغيلاا العرات ، والتأارد مر   يو
 والصمامات احلابسة الذاهية اإلغالق؛

والتأاد م  ساولة قراءة العالمات املطلوب بياهنرا علرى حاويرة الغراز ومر  اسرتيفائاا لالشررتاطات  )ه(
 املنطبقة؛

 والتأاد م  يم حالة إطار احلماية والدعائم وهرهيبات رفع احلاوية مقبولة. )و(
  4-12-5-7-6و 3-12-5-7-6و 1-12-5-7-6جترررررررى الفحرررررروص واالختبررررررارات املبينررررررة يف  6-7-5-12-7
م  السلطة املختصة. وعندما يكوم اختبار الضغط بزءا  م  الفحص واالختبرار  خموَّلةهشاد علياا هيئة  يو ،5-12-5-7-6و

علرى احلاويرة. وهفحرص احلاويرة وهري حتر  الضرغط هرو مبرخت علرى لوحرة البيا رات املثبترة  ملا يتعخت يم يكوم ضغط االختبار مطابقا  
 املعدات. يو األ ابي  يو لكشف ي  هسري  يف عناصر احلاوية

هعررات حاويررة الغرراز إىل التشررغيل حرر  يررتم هصررحيح   ال عنررد ااتشرراف تليررل علررى ي  مظاررر غرر  مررأموم 6-7-5-12-8
 وجتتاز االختبارات والتحققات املنطبقة.

 وضع العالمات 6-7-5-13
هوضع على ال حاوية غاز متعدتة العناصر لوحة معد ية مقاومة للت ال هثب  بصورة تائمة على احلاوية  6-7-5-13-1

 وهوضررع العالمررات علررى عناصررر احلاويررة وفقررا   هُرثَبَّرر  هررذا اللوحرة علررى العناصررر. وال يف مكرام بررارز يسررال الوصررول إليرر  لفحصرراا.
 بأية طريقة واثلة يخرى: يو لومات التالية احد يتىن بطريقة اخلتم. وهبخت على اللوحة املع2-6ورت يف الفصل  ملا

 املعلومات ع  املالك )ي(
 هسجيل املالك؛ رقم '1'
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 ع  الصنع املعلومات )ب(
 ؛بلد الصنع '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وعالمت  التجارية؛ '3'
  التسلسلي للصا ع؛ رقمال '4'

 املعلومات ع  االعتمات )ج(

 ؛ العبوات حس   ظام األمم املتحدة رمز '1'

 حاويرات السروائ  املر رة يو ال يستخدم هذا الرمز أل  غر  آخرر غر  إثبرات يم العبروة  
متتثررل لالشرررتاطات ذات الصررلة حاويررات الغرراز املتعرردتة العناصررر  يو الصرراريج النقررال يو

 ؛8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6الوارتة يف الفصل 
 بلد االعتمات؛ '2' 
 اهليئة املخوَّلة اعتمات التصميم؛ '3' 
 اعتمات التصميم؛ رقم '4'
 (؛2-1-7-6يف حال مت اعتمات التصميم وفقا  لرتهيبات بديلة )ا ظر " AAاحلرفام " '5'

 الضغوط )ت(
 ؛ (2)(كيلوباسكالال يو بارالبوحدات )ضغط االختبار  '1'
 )الشار والسنة(؛هاري  االختبار البدئي للضغط  '2'
 عالمة هعر ف هوية الشاهد على االختبار البدئي للضغط؛ '3'

 احلرارة تربات )ه(
 ؛2(سºتربة احلرارة التصميمية الد يا ) '1' 

 املوات )و(
 ماتة )موات( وعاء الصاريج ومربع )مرابع( املعيار املات ؛ '1'
 ؛2م(املكاف  م  الفوالذ املربعي )باملالسمك  '2'

__________ 
 .الوحدة املستخدمة هبخت (2) 
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 .الوحدة املستخدمة هبخت (2) 
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 واالختبارات الدورية حوصالف )ز(
 استثنائي(؛ يو سنوات 5 وع يحدث اختبار تور  )ال  '1'
 هاري  يحدث اختبار تور  )الشار والسنة(؛ '2'
 شاده . يو عالمة هعرف هوية اهليئة املخوَّلة الي يبرت يحدث اختبار '3'

 لوحة لوضع العالمات: مثال على  1-13-5-7-6الشكل 
  هسجيل املالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  التسلسلي للصا ع رقمال

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتمات
  التصميم اعتماتاهليئة املخولة 

 )إذا ا طبق( "AA"  اعتمات التصميم رقم
 الضغوط

 بار  ضغط االختبار
  ختم الشاهد:  رقمام/السنة، يربعة()الشار،  هاري  االختبار البدئي للضغط

  درجات الحرارة
 س°      إىل س° م   املدى التصميمي لدربات احلرارة 

 العناصر/السعة
 عدت العناصر

 لرت السعة املائية الكلية 
 الفحوص واالختبارات الدورية

 الشاهدختم  هاري  االختبار  وع االختبار ختم الشاهد هاري  االختبار  وع االختبار
)الشار، رقمام/السنة،  

 يربعة( 
  )الشار، رقمام/السنة، يربعة(  
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املتعرردتة العناصررر  علررى احلاويررة باحكررامهسررجل املعلومررات التاليررة بصررورة تائمررة علررى لوحررة معد يررة هثبرر   6-7-5-13-2
 :للغازات

 املشغِّلاسم 
 اغ  ______اتلة احلمولة القصوى املسموح لا 

 بوحدات البار______ س 15ºضغط التشغيل عند 
 اغ______ الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا 

 اغ______ الكتلة الفارغة 
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 واالختبارات الدورية حوصالف )ز(
 استثنائي(؛ يو سنوات 5 وع يحدث اختبار تور  )ال  '1'
 هاري  يحدث اختبار تور  )الشار والسنة(؛ '2'
 شاده . يو عالمة هعرف هوية اهليئة املخوَّلة الي يبرت يحدث اختبار '3'

 لوحة لوضع العالمات: مثال على  1-13-5-7-6الشكل 
  هسجيل املالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  التسلسلي للصا ع رقمال

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتمات
  التصميم اعتماتاهليئة املخولة 

 )إذا ا طبق( "AA"  اعتمات التصميم رقم
 الضغوط

 بار  ضغط االختبار
  ختم الشاهد:  رقمام/السنة، يربعة()الشار،  هاري  االختبار البدئي للضغط

  درجات الحرارة
 س°      إىل س° م   املدى التصميمي لدربات احلرارة 

 العناصر/السعة
 عدت العناصر

 لرت السعة املائية الكلية 
 الفحوص واالختبارات الدورية

 الشاهدختم  هاري  االختبار  وع االختبار ختم الشاهد هاري  االختبار  وع االختبار
)الشار، رقمام/السنة،  

 يربعة( 
  )الشار، رقمام/السنة، يربعة(  

      
      
      
      

431 

املتعرردتة العناصررر  علررى احلاويررة باحكررامهسررجل املعلومررات التاليررة بصررورة تائمررة علررى لوحررة معد يررة هثبرر   6-7-5-13-2
 :للغازات

 املشغِّلاسم 
 اغ  ______اتلة احلمولة القصوى املسموح لا 

 بوحدات البار______ س 15ºضغط التشغيل عند 
 اغ______ الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا 

 اغ______ الكتلة الفارغة 
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  8-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب

 تعاريف 6-8-1
 : القسمألغرا  هذا  
)مبرا يف ذلرك  صرلبةحاويرة سروائ  مغلقرة بالكامرل هتكروم مر  سرقف وبردرام با بيرة وطرفيرة ويرضرية  هريحاوية السروائ  املغلقرة 

 ، املمكررر الطرفيرررة القابلرررة للفرررتح يو اجلررردرام اجلا بيرررة يو القيعرررام القاتوسرررية(. ويشرررمل املصرررطلح حاويرررات السررروائ  ذات السرررقف
يثناء النقل. وميك  يم جتاَّز حاويات السوائ  املغلقة بفتحرات هسرمح بطررت األخبررة والغرازات بالتاويرة، وحترول يف ظرروف  إغالقاا

 املاء إىل تاخلاا؛رشيش النقل العاتية توم فقد احملتويات الصلبة و فاذ ماء املطر و 

 ا ات ووسائل مناولة مربوطة لا ومعدات هشغيل.وهتضم  بط 3م 15هتجاوز سعتاا  ال هي حاوية مر ة حاوية السوائ  املر ة
حاويررة سرروائ  ذات سررقف مفترروح وقرراع صررل  )مبررا يف ذلررك القيعررام القاتوسررية(، وبرردرام با بيررة  هرريحاويررة السرروائ  املغطرراة 

 وطرفية بامدة وغطاء غ  صل .
 نطاق التطبيق واشتراطات عامة 6-8-2
التشررغيلية وجتايزاهترا اهليكليررة ئيرغ هتحمةررل، مر  غرر  يم هفقررد  هصرمَّم وهبرر  حاويرات السرروائ  ومعرداهتا 6-8-2-1

 حمتوياهتا، الضغط الداخلي للمحتويات وإبااتات املناولة والنقل العاتيخت.
يكروم  ظرام التفريرغ بأاملر  يم و  ،يف الوضرع املغلرق وكنا عند هراي  صمام هفريغ، جي  يم يكوم هأمين  6-8-2-2

كروم باإلمكرام هأمينارا ضرد الفرتح غر  يم ي جر الصرمامات املرزوتة بوسرائل إغرالق ذراعير  في يمرا .ةاافير  محايرة حمميا  م  العطر 
 .مباشرةيكوم الوضع املفتوح والوضع املغلق ظاهري  يم و  ،املقصوت

 رموز الداللة على أنواع حاويات السوائب 6-8-2-3
 السوائ :يبخت اجلدول التايل الرموز املستخدمة للداللة على ي واع حاويات  

 الرمز نوع حاوية السوائب
 BK1 حاوية سوائ  مغطاة 
 BK2 حاوية سوائ  مغلقة 

 BK3 حاوية سوائ  مر ة

مراعاة للتقردم احملررز يف العلروم والتكنولوبيرا، جيروز للسرلطة املختصرة يم هنظرر يف اسرتخدام هرهيبرات بديلرة  6-8-2-4
 اشرتاطات هذا الفصل.يقلة عما هكفل   ال ميك  يم هوفةر مستوى يمام
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  8-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب

 تعاريف 6-8-1
 : القسمألغرا  هذا  
)مبرا يف ذلرك  صرلبةحاويرة سروائ  مغلقرة بالكامرل هتكروم مر  سرقف وبردرام با بيرة وطرفيرة ويرضرية  هريحاوية السروائ  املغلقرة 

 ، املمكررر الطرفيرررة القابلرررة للفرررتح يو اجلررردرام اجلا بيرررة يو القيعرررام القاتوسرررية(. ويشرررمل املصرررطلح حاويرررات السررروائ  ذات السرررقف
يثناء النقل. وميك  يم جتاَّز حاويات السوائ  املغلقة بفتحرات هسرمح بطررت األخبررة والغرازات بالتاويرة، وحترول يف ظرروف  إغالقاا

 املاء إىل تاخلاا؛رشيش النقل العاتية توم فقد احملتويات الصلبة و فاذ ماء املطر و 

 ا ات ووسائل مناولة مربوطة لا ومعدات هشغيل.وهتضم  بط 3م 15هتجاوز سعتاا  ال هي حاوية مر ة حاوية السوائ  املر ة
حاويررة سرروائ  ذات سررقف مفترروح وقرراع صررل  )مبررا يف ذلررك القيعررام القاتوسررية(، وبرردرام با بيررة  هرريحاويررة السرروائ  املغطرراة 

 وطرفية بامدة وغطاء غ  صل .
 نطاق التطبيق واشتراطات عامة 6-8-2
التشررغيلية وجتايزاهترا اهليكليررة ئيرغ هتحمةررل، مر  غرر  يم هفقررد  هصرمَّم وهبرر  حاويرات السرروائ  ومعرداهتا 6-8-2-1

 حمتوياهتا، الضغط الداخلي للمحتويات وإبااتات املناولة والنقل العاتيخت.
يكروم  ظرام التفريرغ بأاملر  يم و  ،يف الوضرع املغلرق وكنا عند هراي  صمام هفريغ، جي  يم يكوم هأمين  6-8-2-2

كروم باإلمكرام هأمينارا ضرد الفرتح غر  يم ي جر الصرمامات املرزوتة بوسرائل إغرالق ذراعير  في يمرا .ةاافير  محايرة حمميا  م  العطر 
 .مباشرةيكوم الوضع املفتوح والوضع املغلق ظاهري  يم و  ،املقصوت

 رموز الداللة على أنواع حاويات السوائب 6-8-2-3
 السوائ :يبخت اجلدول التايل الرموز املستخدمة للداللة على ي واع حاويات  

 الرمز نوع حاوية السوائب
 BK1 حاوية سوائ  مغطاة 
 BK2 حاوية سوائ  مغلقة 

 BK3 حاوية سوائ  مر ة

مراعاة للتقردم احملررز يف العلروم والتكنولوبيرا، جيروز للسرلطة املختصرة يم هنظرر يف اسرتخدام هرهيبرات بديلرة  6-8-2-4
 اشرتاطات هذا الفصل.يقلة عما هكفل   ال ميك  يم هوفةر مستوى يمام
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اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن المستخدمة كحاويات سوائب من النوع  6-8-3
BK1 أو BK2 

 اشتراطات التصميم والبناء 6-8-3-1
مستوفاة إذا استوف  حاوية السوائ  اشرتاطات  القسمهعتد االشرتاطات العامة للتصميم والبناء يف هذا  6-8-3-1-1

 -املواصررفات واالختبررار  - 1"حاويررات الشررح  مرر  اجملموعررة  ISO 1496-4:1991 رقررم، القياسرريتوحيررد لل ةالدوليرر املنظمررة معيررار
 : احلاويات غ  املكيَّفة الضغط للسوائ  اجلافة" واا   احلاوية ما عة للتنخيل.4اجلزء 

 ISO 1496-1:1990 رقرم، القياسريتوحيرد لل ةالدولير ملعيرار املنظمرةح  املصرمَّمة واملختردة وفقرا  حاويرة الشر 6-8-3-1-2
 : حاويرات الشرح  لألغررا  العامرة" جتاَّرز مبعردات هشرغيل،1اجلرزء  -واالختبرار  املواصرفات -1"حاويات الشح  م  اجملموعرة 

االمتثرال الشررتاطات  يلرزم امرا  ،الطرويل الكربحام الطرفيرة وحتسرخت يف ذلك وصلتاا ئاوية الشح ، هكوم مصرمَّمة لتقويرة اجلردر  مبا
 .حسبما ينطبق، ISO 1496-4:1991 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي معيار املنظمة املبيةنة يفاالختبار 

جير  يم هكروم حاويرات السروائ  ما عرة للتنخيرل. وعنرردما هسرتخدم بطا رة جلعرل احلاويرة ما عرة للتنخيررل  6-8-3-1-3
  هكوم مصنوعة م  ماتة مالئمة. وهكوم متا ة املاتة املستخدمة للبطا ة وهرايباا مناسبخت لسعة احلاوية واالستخدام املقصوت مناا.

هكروم وصرالت البطا رة ووسرائل إغالقارا قراترة علرى حتمةرل الضرغوط والصردمات الري ميكر  يم هتعررَّ  هلرا يف ظرروف املناولرة  اما
 هشكل البطا ة املستخدمة عائقا  لعملية هشغيل يتوات التاوية. يال  حاويات السوائ  املاوَّاةوالنقل العاتية. ويراعى يف

هكوم معدات هشغيل حاويات السروائ  املصرمَّمة لتفريرغ محولتارا باإلمالرة قراترة علرى حتمةرل اتلرة التعبئرة  6-8-3-1-4
 املائل.  الوضعاإلمجالية يف 

بزء حمردةت مر  السرقف يرزوةت بوسرائل إغرالق  يو طريف يو بدار با يب وي سقف ميك  سحب  م  ما ال 6-8-3-1-5
 جماةزة بأتوات هثبي  هصمَّم ئيغ هظار حالة اإلغالق أل  مراق  على مستوى األر .

 معدات التشغيل  6-8-3-2
واملناولررة.  العطرر  يثنرراء النقررل يو هبرر  وسررائل املررلء والتفريررغ وهرهةرر  ئيررغ هكرروم حمميَّررة مرر  خطررر اللةرري 6-8-3-2-1

 الغلق واجتاه  مبينا  بوضوح. يو ويكوم باإلمكام هأمخت وسائل امللء والتفريغ ضد فتحاا ع  غ  قصد. ويكوم وضع الفتح
 الفتحات بشكل جينةباا العط  يثناء هشغيل حاوية السوائ  وملئاا وهفريغاا. مغاليقهرهة   6-8-3-2-2
ويرات السروائ  بوسرائل السرتبدال اهلرواء الرداخلي، إمرا بواسرطة احلمرل حيثما يلرزم وبروت هتويرة، جتاةرز حا 6-8-3-2-3

، ااملراوح مثال . وهصمَّم التاويرة ملنرع هكروةم ضرغوط سرلبية يف احلاويرة  شطةبواسطة عناصر  يو الطبيعي، ع  طريق الفتحات مثال ،
 املررروات الباعثررررة للغررررازات يو وات اللاوبررررةيف اافرررة األوقررررات. وهصرررمةم عناصررررر التاويررررة يف حاويرررات السرررروائ  املسررررتخدمة يف  قرررل املرررر

 هشكل مصدرا  لالشتعال. ال األخبرة اللاوبة ئيغ يو
 الفحص واالختبار 6-8-3-3
ُمتررد حاويررات الشررح  الرري هسررتخدم وهررتمة صرريا تاا وهؤهررل احاويررات سرروائ  مبقتضررى اشرررتاطات هررذا  6-8-3-3-1

 ، بصيغتاا املعدلة. 1972 ،(CSC)اويات ، وهُعتمد طبقا  لالهفاقية الدولية لسالمة احلالقسم
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هفحص حاويات الشح  الي هستخدم وهؤهل احاويات للسروائ  بشركل تور  طبقرا  لالهفاقيرة الدوليرة  6-8-3-3-2
 ، بصيغتاا املعدلة.1972، (CSC)لسالمة احلاويات 

 وضع العالمات 6-8-3-4
األمررام طبقررا  لالهفاقيررة و عتمررات االئ  لوحررة هوضررع علررى حاويررات الشررح  املسررتخدمة احاويررات للسرروا 6-8-3-4-1

 ، بصيغتاا املعدلة.1972، (CSC)الدولية لسالمة احلاويات 
 غير حاويات الشحن  BK2و BK1اشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب من النوع  6-8-4
القرررواتيس، وحاويرررات السررروائ  البحريرررة، وصرررناتيق  القسرررمهرررذا  يتناوهلررراهشرررمل حاويرررات السررروائ  الررري  6-8-4-1

 السوائ  الكب ة، وهياال املباتلة، واحلاويات احلوضية الشكل، واحلاويات األسطوا ية، وُحجرات التحميل يف املرابات.
يكفرري لتحمةررل الصرردمات واإلبارراتات الرري  مبررا هصررمم حاويررات السرروائ  هررذا وهبرر  ئيررغ هكرروم قويررة 6-8-4-2

 النقل. هبديل الشاحنات ووسائط، ما ينطبقيف ذلك، حسب مبا اتة يثناء النقلهوابااا ع
برراملوات  يتعلررق فيمرراهسرتويف املرابررات االشرررتاطات الري حترردتها السررلطة املختصررة املسرؤولة عرر  النقررل الرد   6-8-4-3

 املرات  قلاا يف شكل سوائ  وهكوم مقبولة لدياا.
الرمرز الردال علرى حاويرات  املوافقرةويرات السروائ  هرذا ويتضرم  مسرتند حاعلى السلطة املختصة  هوافق 6-8-4-4

 . ما ينطبقوالشرتاطات الفحص واالختبار، حسب 3-2-8-6السوائ  وفقا  للفقرة 
 ، جيرررر  يف هررررذا البطا ررررة الوفرررراءحيثمررررا هرررردعو الضرررررورة إىل اسررررتخدام بطا ررررة الحتجرررراز البضررررائع اخلطرررررة 6-8-4-5
  .3-1-3-8-6األحكام الوارتة يف ب

 معتمرردة مرر  قبررل السررلطة املختصررة  BK(x)(1)هظاررر العبررارة التاليررة علررى مسررتند النقررل: "حاويررة سرروائ   6-8-4-6
  "."... Bulk container BK(x)1 approved by the competent authority of  ل

 BK3المرنة من النوع  وفحص واختبار حاويات السوائب تصنيعاشتراطات تصميم و  6-8-5
 اشتراطات التصميم والتصنيع 6-8-5-1
 جي  يم هكوم حاويات السوائ  املر ة ما عة للتنخيل. 6-8-5-1-1
 جي  يم هكوم حاويات السوائ  املر ة مغلقة متاما  ملنع هسرب احملتويات. 6-8-5-1-2
 جي  يم هكوم حاويات السوائ  املر ة ما عة لتسرب املياا. 6-8-5-1-3
 حاويات السوائ  املر ة املالمسة للبضائع اخلطرة بصورة مباشرة:جي  يف يبزاء  6-8-5-1-4

 هضعف بدربة ملحوظة بفعل هلك البضائع اخلطرة؛ يو يال هتأثر )ي(
 التفاعل مع البضائع اخلطرة؛ يو يال هسب  هأث ا  خطرا ، مثل حفز عملية هفاعلو  )ب(

__________ 
 ." حسبما ينطبق2" يو "1بالرقم " xاستبدال  جي  (1) 
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اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن المستخدمة كحاويات سوائب من النوع  6-8-3
BK1 أو BK2 

 اشتراطات التصميم والبناء 6-8-3-1
مستوفاة إذا استوف  حاوية السوائ  اشرتاطات  القسمهعتد االشرتاطات العامة للتصميم والبناء يف هذا  6-8-3-1-1

 -املواصررفات واالختبررار  - 1"حاويررات الشررح  مرر  اجملموعررة  ISO 1496-4:1991 رقررم، القياسرريتوحيررد لل ةالدوليرر املنظمررة معيررار
 : احلاويات غ  املكيَّفة الضغط للسوائ  اجلافة" واا   احلاوية ما عة للتنخيل.4اجلزء 

 ISO 1496-1:1990 رقرم، القياسريتوحيرد لل ةالدولير ملعيرار املنظمرةح  املصرمَّمة واملختردة وفقرا  حاويرة الشر 6-8-3-1-2
 : حاويرات الشرح  لألغررا  العامرة" جتاَّرز مبعردات هشرغيل،1اجلرزء  -واالختبرار  املواصرفات -1"حاويات الشح  م  اجملموعرة 

االمتثرال الشررتاطات  يلرزم امرا  ،الطرويل الكربحام الطرفيرة وحتسرخت يف ذلك وصلتاا ئاوية الشح ، هكوم مصرمَّمة لتقويرة اجلردر  مبا
 .حسبما ينطبق، ISO 1496-4:1991 رقم، القياسيتوحيد لل ةالدولي معيار املنظمة املبيةنة يفاالختبار 

جير  يم هكروم حاويرات السروائ  ما عرة للتنخيرل. وعنرردما هسرتخدم بطا رة جلعرل احلاويرة ما عرة للتنخيررل  6-8-3-1-3
  هكوم مصنوعة م  ماتة مالئمة. وهكوم متا ة املاتة املستخدمة للبطا ة وهرايباا مناسبخت لسعة احلاوية واالستخدام املقصوت مناا.

هكروم وصرالت البطا رة ووسرائل إغالقارا قراترة علرى حتمةرل الضرغوط والصردمات الري ميكر  يم هتعررَّ  هلرا يف ظرروف املناولرة  اما
 هشكل البطا ة املستخدمة عائقا  لعملية هشغيل يتوات التاوية. يال  حاويات السوائ  املاوَّاةوالنقل العاتية. ويراعى يف

هكوم معدات هشغيل حاويات السروائ  املصرمَّمة لتفريرغ محولتارا باإلمالرة قراترة علرى حتمةرل اتلرة التعبئرة  6-8-3-1-4
 املائل.  الوضعاإلمجالية يف 

بزء حمردةت مر  السرقف يرزوةت بوسرائل إغرالق  يو طريف يو بدار با يب وي سقف ميك  سحب  م  ما ال 6-8-3-1-5
 جماةزة بأتوات هثبي  هصمَّم ئيغ هظار حالة اإلغالق أل  مراق  على مستوى األر .

 معدات التشغيل  6-8-3-2
واملناولررة.  العطرر  يثنرراء النقررل يو هبرر  وسررائل املررلء والتفريررغ وهرهةرر  ئيررغ هكرروم حمميَّررة مرر  خطررر اللةرري 6-8-3-2-1

 الغلق واجتاه  مبينا  بوضوح. يو ويكوم باإلمكام هأمخت وسائل امللء والتفريغ ضد فتحاا ع  غ  قصد. ويكوم وضع الفتح
 الفتحات بشكل جينةباا العط  يثناء هشغيل حاوية السوائ  وملئاا وهفريغاا. مغاليقهرهة   6-8-3-2-2
ويرات السروائ  بوسرائل السرتبدال اهلرواء الرداخلي، إمرا بواسرطة احلمرل حيثما يلرزم وبروت هتويرة، جتاةرز حا 6-8-3-2-3

، ااملراوح مثال . وهصمَّم التاويرة ملنرع هكروةم ضرغوط سرلبية يف احلاويرة  شطةبواسطة عناصر  يو الطبيعي، ع  طريق الفتحات مثال ،
 املررروات الباعثررررة للغررررازات يو وات اللاوبررررةيف اافرررة األوقررررات. وهصرررمةم عناصررررر التاويررررة يف حاويرررات السرررروائ  املسررررتخدمة يف  قرررل املرررر

 هشكل مصدرا  لالشتعال. ال األخبرة اللاوبة ئيغ يو
 الفحص واالختبار 6-8-3-3
ُمتررد حاويررات الشررح  الرري هسررتخدم وهررتمة صرريا تاا وهؤهررل احاويررات سرروائ  مبقتضررى اشرررتاطات هررذا  6-8-3-3-1

 ، بصيغتاا املعدلة. 1972 ،(CSC)اويات ، وهُعتمد طبقا  لالهفاقية الدولية لسالمة احلالقسم
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هفحص حاويات الشح  الي هستخدم وهؤهل احاويات للسروائ  بشركل تور  طبقرا  لالهفاقيرة الدوليرة  6-8-3-3-2
 ، بصيغتاا املعدلة.1972، (CSC)لسالمة احلاويات 

 وضع العالمات 6-8-3-4
األمررام طبقررا  لالهفاقيررة و عتمررات االئ  لوحررة هوضررع علررى حاويررات الشررح  املسررتخدمة احاويررات للسرروا 6-8-3-4-1

 ، بصيغتاا املعدلة.1972، (CSC)الدولية لسالمة احلاويات 
 غير حاويات الشحن  BK2و BK1اشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب من النوع  6-8-4
القرررواتيس، وحاويرررات السررروائ  البحريرررة، وصرررناتيق  القسرررمهرررذا  يتناوهلررراهشرررمل حاويرررات السررروائ  الررري  6-8-4-1

 السوائ  الكب ة، وهياال املباتلة، واحلاويات احلوضية الشكل، واحلاويات األسطوا ية، وُحجرات التحميل يف املرابات.
يكفرري لتحمةررل الصرردمات واإلبارراتات الرري  مبررا هصررمم حاويررات السرروائ  هررذا وهبرر  ئيررغ هكرروم قويررة 6-8-4-2

 النقل. هبديل الشاحنات ووسائط، ما ينطبقيف ذلك، حسب مبا اتة يثناء النقلهوابااا ع
برراملوات  يتعلررق فيمرراهسرتويف املرابررات االشرررتاطات الري حترردتها السررلطة املختصررة املسرؤولة عرر  النقررل الرد   6-8-4-3

 املرات  قلاا يف شكل سوائ  وهكوم مقبولة لدياا.
الرمرز الردال علرى حاويرات  املوافقرةويرات السروائ  هرذا ويتضرم  مسرتند حاعلى السلطة املختصة  هوافق 6-8-4-4

 . ما ينطبقوالشرتاطات الفحص واالختبار، حسب 3-2-8-6السوائ  وفقا  للفقرة 
 ، جيرررر  يف هررررذا البطا ررررة الوفرررراءحيثمررررا هرررردعو الضرررررورة إىل اسررررتخدام بطا ررررة الحتجرررراز البضررررائع اخلطرررررة 6-8-4-5
  .3-1-3-8-6األحكام الوارتة يف ب

 معتمرردة مرر  قبررل السررلطة املختصررة  BK(x)(1)هظاررر العبررارة التاليررة علررى مسررتند النقررل: "حاويررة سرروائ   6-8-4-6
  "."... Bulk container BK(x)1 approved by the competent authority of  ل

 BK3المرنة من النوع  وفحص واختبار حاويات السوائب تصنيعاشتراطات تصميم و  6-8-5
 اشتراطات التصميم والتصنيع 6-8-5-1
 جي  يم هكوم حاويات السوائ  املر ة ما عة للتنخيل. 6-8-5-1-1
 جي  يم هكوم حاويات السوائ  املر ة مغلقة متاما  ملنع هسرب احملتويات. 6-8-5-1-2
 جي  يم هكوم حاويات السوائ  املر ة ما عة لتسرب املياا. 6-8-5-1-3
 حاويات السوائ  املر ة املالمسة للبضائع اخلطرة بصورة مباشرة:جي  يف يبزاء  6-8-5-1-4

 هضعف بدربة ملحوظة بفعل هلك البضائع اخلطرة؛ يو يال هتأثر )ي(
 التفاعل مع البضائع اخلطرة؛ يو يال هسب  هأث ا  خطرا ، مثل حفز عملية هفاعلو  )ب(

__________ 
 ." حسبما ينطبق2" يو "1بالرقم " xاستبدال  جي  (1) 
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 خطر يف ظروف النقل العاتية.يال هسمح بتسرب البضائع اخلطرة الي م  شأهنا هشكيل و  )ج(

 معدات التشغيل ووسائل المناولة 6-8-5-2
ويكروم باإلمكرام هرأمخت . وسائل امللء والتفريغ ئيغ هكوم حمميَّة م  العط  يثنراء النقرل واملناولرة هصنع 6-8-5-2-1

 وسائل امللء والتفريغ ضد فتحاا ع  غ  قصد.
ئ  املر ررة، إذا اا رر  مرابررة، قرراترة علررى حتمررل الضررغط والقرروى االت حاويررات السررواجيرر  يم هكرروم محةرر 6-8-5-2-2

 الدينامية الي ميك  يم هظار يف ظروف املناولة والنقل العاتية.
 يكفي لتحمل االستخدام املتكرر. مبا جي  يم هكوم وسائل املناولة قوية 6-8-5-2-3
 الفحص واالختبار 6-8-5-3
يم جيتررراز بنجررراح االختبرررارات املوصررروفة يف هرررذا  السررروائ  املر رررة حلاويررراتجيررر  يف ارررل منررروذج هصرررميمي  6-8-5-3-1

 .الفصل قبل استخداماا
املوات الي هصرنع  يو حاوية السوائ  املر ةيغ  هصميم لنموذج التصميم هكرر االختبارات بعد ال هعديل  6-8-5-3-2

 طريقة هصنيعاا. يو مناا
حر  السرعة حاويرات السروائ  املر رة ومترأل ر رة املعردة للنقرل. جترى االختبارات علرى حاويرات السروائ  امل 6-8-5-3-3

حاويرات السروائ  املر رة جيوز يم يسرتعا  عر  املروات املعترزم  قلارا يف . و بشكل منتظم، وهوزع احملتويات القصوى الي هستخدم لا
املوات الصلبة، هكوم للماتة البديلة  فس وعند استخدام ماتة يخرى يف حالة . إذا اام هذا سيبطل  تائج التجارب إال مبوات يخرى

اخلصررائص الفيزيائيرررة )الكتلرررة، حجرررم احلبيبرررات، إت( الرري هتصرررف لرررا املررراتة املقررررر  قلاررا. ويسرررمح باسرررتخدام يوزام إضرررافية مثرررل 
 .االختبار ئجهوضع بطريقة هؤثر على  تا يال األاياس اململوءة ئبيبات الرصاص، لبلو  الكتلة الكلية املطلوبة للطرت، شريطة

اجلروتة هقبلرر  السرلطة املختصرة بغيرة ضررمام  ضرمامومتررد مبوبر  بر رامج  حاويرات السروائ  املر رةهصرنع  6-8-5-3-4
 .الشرتاطات املبينة يف هذا الفصلحاوية مصنعة مناا لاستيفاء ال 

 اختبار السقوط 6-8-5-3-5
  طاق التطبيق 6-8-5-3-5-1

 .للنموذج التصميميوائ  املر ة بوصف  اختبارا مجيع ي واع حاويات السينطبق على  
  اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-5-2

 .املسموح لا القصوى ح  اتلتاا اإلمجاليةحاوية السوائ  املر ة متأل  
 يتم إسقاط حاوية السوائ  املر ة على سطح مستادف غ  مرم ويفقي. ويكوم السطح املستادف: 6-8-5-3-5-3

 يكفي لعدم حترا ؛ مبا وضخما  متماسكا   )ي(
 خاليا  م  العيوب املوضعية الي ميك  يم هؤثر على  تائج االختبار؛و منبسطا  و   )ب(
 يكفي لعدم هشوه  حت  ظروف االختبار وغ  قابل للعط  بسب  االختبارات؛ مبا صلبا  و  )ج(
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 .حعلى السط ابكاملاحاوية السوائ  املر ة سقط هيكفي لضمام يم  مبا واسعا  و  )ت(
 وعق  اإلسقاط، هعات حاوية السوائ  املر ة إىل الوضع القائم ملعاينتاا. 

 مبوب : حيس  ارهفاع السقوط 6-8-5-3-5-4
 م. III :0.8جمموعة التعبئة  

 :معاي  ابتياز االختبار 6-8-5-3-5-5
وحررردوث هسررررب طفيرررف بسرررب  االصرررطدام، مررر  مواضرررع حيررردث فقرررد يف احملتويرررات.  يال جيررر  )ي(

، شررريطة البضررائع السررائبةيف حاويررة  يعتررد قصررورا   ال ثقرروب الغرررز علررى سرربيل املثررال، يو اإلغررالق
 ؛إىل الوضع القائماحلاوية إعاتة عدم حدوث مزيد م  التسرب بعد 

 غررررر  مرررررأموم  قلارررررا ألغررررررا  اإل قررررراذ حاويرررررة السررررروائ  السرررررائلةعررررردم حررررردوث عطررررر  جيعرررررل  )ب(
 .التصريف يو

 م  يعلى اختبار الرفع 6-8-5-3-6
  طاق التطبيق 6-8-5-3-6-1

 .للنموذج التصميميمجيع ي واع حاويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا  ينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-6-2

 القصوى، مع هوزيع احلمولة بشكل منتظم.اتلتاا اإلمجالية   حاوية السوائ  املر ة مبقدار ستة يمثالمتأل  
بالطريقررة املصررممة لرفعاررا حرر  هرهفررع عرر  األر  وهبقررى يف هررذا الوضررع ملرردة  حاويررة السرروائ  املر ررة هرفررع 6-8-5-3-6-3

  س تقائق.
غر   احلاويرة مررابط رفعارا جيعرل يو حاوية السروائ  املر رةعدم حدوث عط  يف معاي  ابتياز االختبار:  6-8-5-3-6-4

 .ويات، وعدم حدوث فقد يف احملتاملناولة يو مأمو ة يف النقل
 اختبار اال قالب 6-8-5-3-7
  طاق التطبيق 6-8-5-3-7-1

 .للنموذج التصميميمجيع ي واع حاويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا  ينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-7-2

 .املسموح لاالقصوى ح  اتلتاا اإلمجالية حاوية السوائ  املر ة متأل  
علررى ي  بررزء مرر  سررطحاا العلررو  عرر  طريررق رفررع اجلررزء اجلررا يب إىل يبعررد  السرروائ  املر ررةحاويررة  هقلرر  6-8-5-3-7-3

 مسافة م  حافة اإلسقاط على سطح مستادف غ  مرم ويفقي. ويكوم السطح املستادف:
 يكفي لعدم حترا ؛ مبا وضخما  متماسكا   )ي(
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 خطر يف ظروف النقل العاتية.يال هسمح بتسرب البضائع اخلطرة الي م  شأهنا هشكيل و  )ج(

 معدات التشغيل ووسائل المناولة 6-8-5-2
ويكروم باإلمكرام هرأمخت . وسائل امللء والتفريغ ئيغ هكوم حمميَّة م  العط  يثنراء النقرل واملناولرة هصنع 6-8-5-2-1

 وسائل امللء والتفريغ ضد فتحاا ع  غ  قصد.
ئ  املر ررة، إذا اا رر  مرابررة، قرراترة علررى حتمررل الضررغط والقرروى االت حاويررات السررواجيرر  يم هكرروم محةرر 6-8-5-2-2

 الدينامية الي ميك  يم هظار يف ظروف املناولة والنقل العاتية.
 يكفي لتحمل االستخدام املتكرر. مبا جي  يم هكوم وسائل املناولة قوية 6-8-5-2-3
 الفحص واالختبار 6-8-5-3
يم جيتررراز بنجررراح االختبرررارات املوصررروفة يف هرررذا  السررروائ  املر رررة حلاويررراتجيررر  يف ارررل منررروذج هصرررميمي  6-8-5-3-1

 .الفصل قبل استخداماا
املوات الي هصرنع  يو حاوية السوائ  املر ةيغ  هصميم لنموذج التصميم هكرر االختبارات بعد ال هعديل  6-8-5-3-2

 طريقة هصنيعاا. يو مناا
حر  السرعة حاويرات السروائ  املر رة ومترأل ر رة املعردة للنقرل. جترى االختبارات علرى حاويرات السروائ  امل 6-8-5-3-3

حاويرات السروائ  املر رة جيوز يم يسرتعا  عر  املروات املعترزم  قلارا يف . و بشكل منتظم، وهوزع احملتويات القصوى الي هستخدم لا
املوات الصلبة، هكوم للماتة البديلة  فس وعند استخدام ماتة يخرى يف حالة . إذا اام هذا سيبطل  تائج التجارب إال مبوات يخرى

اخلصررائص الفيزيائيرررة )الكتلرررة، حجرررم احلبيبرررات، إت( الرري هتصرررف لرررا املررراتة املقررررر  قلاررا. ويسرررمح باسرررتخدام يوزام إضرررافية مثرررل 
 .االختبار ئجهوضع بطريقة هؤثر على  تا يال األاياس اململوءة ئبيبات الرصاص، لبلو  الكتلة الكلية املطلوبة للطرت، شريطة

اجلروتة هقبلرر  السرلطة املختصرة بغيرة ضررمام  ضرمامومتررد مبوبر  بر رامج  حاويرات السروائ  املر رةهصرنع  6-8-5-3-4
 .الشرتاطات املبينة يف هذا الفصلحاوية مصنعة مناا لاستيفاء ال 

 اختبار السقوط 6-8-5-3-5
  طاق التطبيق 6-8-5-3-5-1

 .للنموذج التصميميوائ  املر ة بوصف  اختبارا مجيع ي واع حاويات السينطبق على  
  اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-5-2

 .املسموح لا القصوى ح  اتلتاا اإلمجاليةحاوية السوائ  املر ة متأل  
 يتم إسقاط حاوية السوائ  املر ة على سطح مستادف غ  مرم ويفقي. ويكوم السطح املستادف: 6-8-5-3-5-3

 يكفي لعدم حترا ؛ مبا وضخما  متماسكا   )ي(
 خاليا  م  العيوب املوضعية الي ميك  يم هؤثر على  تائج االختبار؛و منبسطا  و   )ب(
 يكفي لعدم هشوه  حت  ظروف االختبار وغ  قابل للعط  بسب  االختبارات؛ مبا صلبا  و  )ج(
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 .حعلى السط ابكاملاحاوية السوائ  املر ة سقط هيكفي لضمام يم  مبا واسعا  و  )ت(
 وعق  اإلسقاط، هعات حاوية السوائ  املر ة إىل الوضع القائم ملعاينتاا. 

 مبوب : حيس  ارهفاع السقوط 6-8-5-3-5-4
 م. III :0.8جمموعة التعبئة  

 :معاي  ابتياز االختبار 6-8-5-3-5-5
وحررردوث هسررررب طفيرررف بسرررب  االصرررطدام، مررر  مواضرررع حيررردث فقرررد يف احملتويرررات.  يال جيررر  )ي(

، شررريطة البضررائع السررائبةيف حاويررة  يعتررد قصررورا   ال ثقرروب الغرررز علررى سرربيل املثررال، يو اإلغررالق
 ؛إىل الوضع القائماحلاوية إعاتة عدم حدوث مزيد م  التسرب بعد 

 غررررر  مرررررأموم  قلارررررا ألغررررررا  اإل قررررراذ حاويرررررة السررررروائ  السرررررائلةعررررردم حررررردوث عطررررر  جيعرررررل  )ب(
 .التصريف يو

 م  يعلى اختبار الرفع 6-8-5-3-6
  طاق التطبيق 6-8-5-3-6-1

 .للنموذج التصميميمجيع ي واع حاويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا  ينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-6-2

 القصوى، مع هوزيع احلمولة بشكل منتظم.اتلتاا اإلمجالية   حاوية السوائ  املر ة مبقدار ستة يمثالمتأل  
بالطريقررة املصررممة لرفعاررا حرر  هرهفررع عرر  األر  وهبقررى يف هررذا الوضررع ملرردة  حاويررة السرروائ  املر ررة هرفررع 6-8-5-3-6-3

  س تقائق.
غر   احلاويرة مررابط رفعارا جيعرل يو حاوية السروائ  املر رةعدم حدوث عط  يف معاي  ابتياز االختبار:  6-8-5-3-6-4

 .ويات، وعدم حدوث فقد يف احملتاملناولة يو مأمو ة يف النقل
 اختبار اال قالب 6-8-5-3-7
  طاق التطبيق 6-8-5-3-7-1

 .للنموذج التصميميمجيع ي واع حاويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا  ينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-7-2

 .املسموح لاالقصوى ح  اتلتاا اإلمجالية حاوية السوائ  املر ة متأل  
علررى ي  بررزء مرر  سررطحاا العلررو  عرر  طريررق رفررع اجلررزء اجلررا يب إىل يبعررد  السرروائ  املر ررةحاويررة  هقلرر  6-8-5-3-7-3

 مسافة م  حافة اإلسقاط على سطح مستادف غ  مرم ويفقي. ويكوم السطح املستادف:
 يكفي لعدم حترا ؛ مبا وضخما  متماسكا   )ي(
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 تائج االختبار؛خاليا  م  العيوب املوضعية الي ميك  يم هؤثر على  و منبسطا  و   )ب(
 يكفي لعدم هشوه  حت  ظروف االختبار وغ  قابل للعط  بسب  االختبارات؛ مبا صلبا  و  )ج(
 .على السطح ابكاملاحاوية السوائ  املر ة سقط هيكفي لضمام يم  مبا اسعا  و و  )ت(

 حيدت ارهفاع اال قالب جلميع حاويات السوائ  املر ة على النحو التايل: 6-8-5-3-7-4
 م. III :0.8وعة التعبئة جمم 

وحردوث هسررب طفيرف بسرب  االصرطدام، حيردث فقرد يف احملتويرات.  يال معاي  ابتياز االختبار: جي  6-8-5-3-7-5
، شرررريطة عررردم حررردوث مزيرررد السررروائ  املر رررةيف حاويرررة  يعترررد قصرررورا   ال ثقررروب الغررررز علرررى سررربيل املثرررال، يو مررر  مواضرررع اإلغرررالق

 .التسرب م 
 ار االستقامةاختب 6-8-5-3-8
  طاق التطبيق 6-8-5-3-8-1

مررر  اجلا ررر ، بوصرررف  اختبرررارا   يو املصرررممة للرفرررع مررر  يعلرررى حاويرررات السررروائ  املر رررةينطبرررق علرررى مجيرررع  
 للنموذج التصميمي.

 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-8-2
القصروى املسرموح  يف املائة م  سرعتاا وحر  إمجرايل اتلتارا 95يقل ع   ال مبا حاوية السوائ  املر ةمتأل  

 .لا
األر ،  فوقمرت/ثا ية إىل وضع قائم  0.1هقل ع   ال على با باا، بسرعة السوائ  امللقاةهرفع حاوية  6-8-5-3-8-3

 مرابط الرفع. يتجاوز  صف عدت ما ال بواسطة
غر   احلاويرة جيعرلمررابط رفعارا  يو حاوية السروائ  املر رةعدم حدوث عط  يف معاي  ابتياز االختبار:  6-8-5-3-8-4

 .املناولة يو مأمو ة يف النقل
 التمزقاختبار  6-8-5-3-9
  طاق التطبيق 6-8-5-3-9-1

 .للنموذج التصميميمجيع ي واع حاويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا ينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-9-2

 .املسموح لا القصوى ح  اتلتاا اإلمجاليةحاوية السوائ  املر ة متأل  
مم يف حاوية السوائ  املر ة وهي ملقاة على األر ، خيرتق بالكامرل مجيرع  300يتم إحداث حز طول   6-8-5-3-9-3

منتصرف السروائ  املر رة، يف احملرور الرئيسري حلاويرة مر   45º. ويكروم احلرز بزاويرة يحرد اجلوا ر  العريضرة احلاوية مر  بدارطبقات 
حلمررل مضرراف مرروزع هوزيعررا  السرروائ  املر ررة   حاويررة وبعررد ذلررك هعرررَّ . املسررتوى العلررو  للمحتويرراتاملسررافة بررخت السررطح السررفلي و 
بعرد و . عشررة تقيقرةهقل ع   رس  ال هذا احلمولة ملدة جي  اإلبقاء على. و للعبوةالقصوى اإلمجالية منتظما  يعاتل ضعف الكتلة 
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مر  اجلا ر ، وهبقرى علرى هرذا الوضرع  يو املصرممة للرفرع مر  يعلرىالسروائ  املر رة حاويرة مر  األر   هرفرعإزالة احلمولرة اإلضرافية، 
 .عشرة تقيقة س ملدة 

 يف املائة م  طول  األصلي. 25ميتد احلز ألاثر م   ال معاي  ابتياز االختبار: 6-8-5-3-9-4
 اختبار التنضيد 6-8-5-3-10
  طاق التطبيق 6-8-5-3-10-1

 .للنموذج التصميميويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا  مجيع ي واع حاينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-10-2

 .املسموح لا القصوى ح  اتلتاا اإلمجاليةحاوية السوائ  املر ة متأل  
 سرعة التحميرل اخلاصرة يربعرة يمثرال لقوة هوضع على سطحاا العلرو  هعراتلهعرَّ  حاوية السوائ  املر ة  6-8-5-3-10-3

 ساعة. 24بالتصميم ملدة 
 بعد إزالة احلمل. يو حيدث فقد يف احملتويات يف يثناء االختبار ال معاي  ابتياز االختبار: 6-8-5-3-10-4
 تقرير االختبار 6-8-5-4
حاويررررة يصررررا  هقريررررر عرررر   تررررائج االختبررررار يتضررررم  التفاصرررريل التاليررررة علررررى األقررررل، ويترررراح ملسررررتخدمي  6-8-5-4-1

 :املر ة السوائ 
 اسم وعنوام مرفق االختبار؛ -1
 اسم وعنوام مقدم الطل  )حيثما اام ذلك مناسبا (؛ -2
 رمز وحيد ويز لتقرير االختبار؛ -3
 هاري  هقرير االختبار؛ -4
 ؛حاوية السوائ  املر ةصا ع  -5
 كسرم)مثرل األبعرات واملروات ووسرائل اإلغرالق وال حلاوية السوائ  املر رةوصف النموذج التصميمي  -6

 إىل ذلك( و/يو صورة )صور(؛ وما
 ؛/الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لاالسعة القصوى -7
 خصائص احملتويات املختدة، مثل حجم اجلسيمات يف حالة املوات الصلبة؛ -8
 وصف االختبار و تائج ؛ -9

 .هوقيع هقرير االختبار واسم املوقِّع وصفت  -10
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 تائج االختبار؛خاليا  م  العيوب املوضعية الي ميك  يم هؤثر على  و منبسطا  و   )ب(
 يكفي لعدم هشوه  حت  ظروف االختبار وغ  قابل للعط  بسب  االختبارات؛ مبا صلبا  و  )ج(
 .على السطح ابكاملاحاوية السوائ  املر ة سقط هيكفي لضمام يم  مبا اسعا  و و  )ت(

 حيدت ارهفاع اال قالب جلميع حاويات السوائ  املر ة على النحو التايل: 6-8-5-3-7-4
 م. III :0.8وعة التعبئة جمم 

وحردوث هسررب طفيرف بسرب  االصرطدام، حيردث فقرد يف احملتويرات.  يال معاي  ابتياز االختبار: جي  6-8-5-3-7-5
، شرررريطة عررردم حررردوث مزيرررد السررروائ  املر رررةيف حاويرررة  يعترررد قصرررورا   ال ثقررروب الغررررز علرررى سررربيل املثرررال، يو مررر  مواضرررع اإلغرررالق

 .التسرب م 
 ار االستقامةاختب 6-8-5-3-8
  طاق التطبيق 6-8-5-3-8-1

مررر  اجلا ررر ، بوصرررف  اختبرررارا   يو املصرررممة للرفرررع مررر  يعلرررى حاويرررات السررروائ  املر رررةينطبرررق علرررى مجيرررع  
 للنموذج التصميمي.

 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-8-2
القصروى املسرموح  يف املائة م  سرعتاا وحر  إمجرايل اتلتارا 95يقل ع   ال مبا حاوية السوائ  املر ةمتأل  

 .لا
األر ،  فوقمرت/ثا ية إىل وضع قائم  0.1هقل ع   ال على با باا، بسرعة السوائ  امللقاةهرفع حاوية  6-8-5-3-8-3

 مرابط الرفع. يتجاوز  صف عدت ما ال بواسطة
غر   احلاويرة جيعرلمررابط رفعارا  يو حاوية السروائ  املر رةعدم حدوث عط  يف معاي  ابتياز االختبار:  6-8-5-3-8-4

 .املناولة يو مأمو ة يف النقل
 التمزقاختبار  6-8-5-3-9
  طاق التطبيق 6-8-5-3-9-1

 .للنموذج التصميميمجيع ي واع حاويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا ينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-9-2

 .املسموح لا القصوى ح  اتلتاا اإلمجاليةحاوية السوائ  املر ة متأل  
مم يف حاوية السوائ  املر ة وهي ملقاة على األر ، خيرتق بالكامرل مجيرع  300يتم إحداث حز طول   6-8-5-3-9-3

منتصرف السروائ  املر رة، يف احملرور الرئيسري حلاويرة مر   45º. ويكروم احلرز بزاويرة يحرد اجلوا ر  العريضرة احلاوية مر  بدارطبقات 
حلمررل مضرراف مرروزع هوزيعررا  السرروائ  املر ررة   حاويررة وبعررد ذلررك هعرررَّ . املسررتوى العلررو  للمحتويرراتاملسررافة بررخت السررطح السررفلي و 
بعرد و . عشررة تقيقرةهقل ع   رس  ال هذا احلمولة ملدة جي  اإلبقاء على. و للعبوةالقصوى اإلمجالية منتظما  يعاتل ضعف الكتلة 
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مر  اجلا ر ، وهبقرى علرى هرذا الوضرع  يو املصرممة للرفرع مر  يعلرىالسروائ  املر رة حاويرة مر  األر   هرفرعإزالة احلمولرة اإلضرافية، 
 .عشرة تقيقة س ملدة 

 يف املائة م  طول  األصلي. 25ميتد احلز ألاثر م   ال معاي  ابتياز االختبار: 6-8-5-3-9-4
 اختبار التنضيد 6-8-5-3-10
  طاق التطبيق 6-8-5-3-10-1

 .للنموذج التصميميويات السوائ  املر ة بوصف  اختبارا  مجيع ي واع حاينطبق على  
 اإلعدات لالختبار 6-8-5-3-10-2

 .املسموح لا القصوى ح  اتلتاا اإلمجاليةحاوية السوائ  املر ة متأل  
 سرعة التحميرل اخلاصرة يربعرة يمثرال لقوة هوضع على سطحاا العلرو  هعراتلهعرَّ  حاوية السوائ  املر ة  6-8-5-3-10-3

 ساعة. 24بالتصميم ملدة 
 بعد إزالة احلمل. يو حيدث فقد يف احملتويات يف يثناء االختبار ال معاي  ابتياز االختبار: 6-8-5-3-10-4
 تقرير االختبار 6-8-5-4
حاويررررة يصررررا  هقريررررر عرررر   تررررائج االختبررررار يتضررررم  التفاصرررريل التاليررررة علررررى األقررررل، ويترررراح ملسررررتخدمي  6-8-5-4-1

 :املر ة السوائ 
 اسم وعنوام مرفق االختبار؛ -1
 اسم وعنوام مقدم الطل  )حيثما اام ذلك مناسبا (؛ -2
 رمز وحيد ويز لتقرير االختبار؛ -3
 هاري  هقرير االختبار؛ -4
 ؛حاوية السوائ  املر ةصا ع  -5
 كسرم)مثرل األبعرات واملروات ووسرائل اإلغرالق وال حلاوية السوائ  املر رةوصف النموذج التصميمي  -6

 إىل ذلك( و/يو صورة )صور(؛ وما
 ؛/الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لاالسعة القصوى -7
 خصائص احملتويات املختدة، مثل حجم اجلسيمات يف حالة املوات الصلبة؛ -8
 وصف االختبار و تائج ؛ -9

 .هوقيع هقرير االختبار واسم املوقِّع وصفت  -10
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قررد برررى  مرر  يبررل النقررلالرري يعرردت حاويررة السرروائ  املر ررة يتضررم  هقريررر االختبررار بيا ررات هفيررد بررأم  6-8-5-4-2
مكو ات يخرى قد يبطرل صرالحيتاا. وهقردم  سرخة  يو هذا الفصل ويم استخدام طرائق هعبئة م املناسبة  لألحكاماختبارها وفقا  

  م  هقرير االختبار للسلطة املختصة.
 وضع العالمات 6-8-5-5
مصررنوعة ومعرردة لالسررتخدام وفقررا  هلررذا الالئحررة عالمررات تائمررة  سرروائ  مر ررةاررل حاويررة جيرر  يم حتمررل   6-8-5-5-1

  يلي: ما مم، ويم هبخت 24يقل ارهفاع احلروف واألرقام والرموز ع   يال جي مقروءة هوضع يف مكام هسال رؤيت . و 

 ؛  رمز األمم املتحدة للعبوات )ي( 

 حاويررررات السرررروائ  املر ررررة يو يف ي  غررررر  آخررررر غرررر  إثبررررات يم العبرررروةال يسررررتخدم هررررذا الرمررررز  
ذات الصرلة الروارتة يف لالشررتاطات  متتثرل حاويرات الغراز املتعردتة العناصرر يو الصراريج النقرال يو

  .8-6 يو 7-6 يو 6-6 يو 5-6 يو 3-6 يو 2-6 يو 1-6 الفصل
 ؛BK3الرمز  )ب(
  ىل جمموعة )جمموعات( التعبئة الي اعتمد هلا النموذج التصميمي:حرف اب  يش  إ )ج(

  Z   جملموعة التعبئةIII فقط؛ 
 شار وسنة الصنع )آخر رقمخت(؛ )ت(
 ص بتخصيص العالمة، ويعدة عنارا بالعالمرة املميرزة للمرابرات ذاتاملرخِّ  احلروف الدالة على البلد  )ه(

  احملراات يف  ظام املرور الدويل؛
حترردتها  امررا  السرروائ  املر ررةرمررز الصررا ع وغرر  ذلررك مرر  عالمررات التعرررف علررى حاويررة  يو اسررم ()و 

 السلطة املختصة؛
 محل اختبار التنضيد بالكيلوغرام؛ )ز( 
 الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح لا بالكيلوغرامات. )ح( 
بررخت بوضرروح مرر  )ي( إىل )ح( ويررتم الفصررل   هوضررع العالمررات وفقررا  للتسلسررل الرروارت يف الفقرررات الفرعيررة  

سررافة وهعررر  بطريقررة هترريح سرراولة التعرررف علررى مجيررع يبررزاء مب يو مررثال  بشرررطة مائلررة  العالمررات املطلوبررة يف هررذا الفقرررات الفرعيررة
 العالمة.

 مثال على العالمات 6-8-5-5-2
   BK3/Z/11 09 
   RUS/NTT/MK-14-10 
   56000/14000 

 

 سابعالجزء ال

 عمليات النقلاألحكام المتعلقة ب

 تمهيدية مالحظة

 مبختلررفالسررلطات املختصررة  هررذا اجلررزء للسررلطات الوطنيررة يو يف صررياغة األحكررام املفصررلة عمومررا   هرررت  :مالحظة
األحكررام التنفيذيررة الرري هنطبررق علررى مجيررع  1-7الالئحررة، يتضررم  الفصررل هررذا اإلقليميررة. وألغرررا  السررلطات  وسررائط النقررل يو

ارل مر  وسرائط ، لتدرج فير  يحكرام إضرافية هنطبرق علرى  وما  يستكمل عم وإم مل فصل إضايف، ويُدخل يف احلسبام. وسائط النقل
 اإلقليمية.السلطات  بوسائط النقل يوختصة امل قد هضيفاا السلطات الوطنية يو النقل

- 440 -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



440 
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  1-7الفصل 
 وسائط النقلاألحكام المتعلقة بعمليات النقل باستخدام جميع 

 ، واشتراطات التحميلواألحكام العامة، التطبيقنطاق  7-1-1
 .وسائط النقلالبضائع اخلطرة باستخدام مجيع  يتضم  هذا الفصل األحكام الي هنطبق على عمليات  قل 7-1-1-1
 إذا: إال للنقلبضائع خطرة قدم ه ال حيدت يف مكام آخر م  هذا الالئحة، مل ما 7-1-1-2

ووصفاا وإصدار  صحيحة،بصورة  والسمات علياا ووضع العالمات وهعبئتاا مت هصنيف البضائع )ي(
  طرة؛اخلبضائع ال نقلليف مستند  شااتة فياا وهسجيل ذلك

هوبررد خملفررات خطرررة  وال ،هقتضرري  هررذا الالئحررة ملررا يف حالررة مناسرربة للنقررل وفقررا  البضررائع  واا رر  )ب(
 م  بضائع خطرة ملتصقة على الطرت م  اخلارج.

 قبول الناقلين البضائع الخطرة 7-1-1-3
 إذا: إال للنقل يقبل الناقل بضائع خطرة مايأة ال حيدت يف مكام آخر م  هذا الالئحة، مل ما 7-1-1-3-1

غ ا م  املستندات واملعلومات الري هقتضرياا  يو ُقدةم  ل   سخة م  مستند  قل البضائع اخلطرة )ي(
 ؛الالئحةيحكام هذا 

 ل  يف صيغة إلكرتو ية املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة. ُقدةم يو  )ب(
لرررذا البضرررائع حررر  وصررروهلا إىل املقصرررد النارررائي. وجيررروز املعلومرررات املنطبقرررة علرررى البضرررائع اخلطررررة هُرفَرررق  7-1-1-3-2

جيوز هدويناا يف مستند آخر. وُهسلَّم هذا املعلومات إىل املرسل إلير  مرع  اما  هدوي  هذا املعلومات يف مستند  قل البضائع اخلطرة
 هسليم  البضائع اخلطرة.

ررة  إذا ُقدةم  املعلومات املنطبقة على البضرائع اخلطررة إىل 7-1-1-3-3 الناقرل يف صريغة إلكرتو يرة، جير  يم هظرل متيسِّ
ا قطرراع طيلررة مرردة النقررل، حرر  الوصررول إىل املقصررد الناررائي. وجيرر  يف هررذا املعلومررات يم يكرروم وكنررا  طبعاررا علررى الررورق  بررال لرر 

 بدوم هأخر.
 ة:بالشروط التالي إال بضائع خطرةنقل ه ال حيدت يف مكام آخر م  هذا الالئحة، مل ما 7-1-1-4

 وضع العالمات وبطاقات الوسم ولوحات اإلعالم اخلاربي بشركل مناسر  علرى وحردات النقرل )ي(
 ؛ الشاحنة

هقتضري  هرذا  ملرا يف حالة مناسبة للنقل مر  النرواحي األخررى وفقرا الشاحنة وهكوم وحدات النقل )ب(
 الالئحة.

يكفري لتحمرل الصردمات وعمليرات  مبرا قويرةشراحنة يف وحردات  قرل  إال ال حتمةل طروت البضائع اخلطررة 7-1-1-5
مبنيرة  الشراحنة يثنراء الرحلرة املتوخراة. وهكروم وحردة النقرل الرالزم هوقعاراعاتة يثناء النقل، مع مراعاة الظرروف  حتصلالتحميل الي 

 ة.مناسبا ، بوسائل لتسايل هأمخت ومناولة البضائع اخلطر  اامبشكل مينع فقد احملتويات. وهزوت وحدة النقل، حيثما  
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عطر  ميكر   خلوةهرا مر  ي م  الداخل واخلارج قبل التحميل للتأارد مر   الشاحنة هفحص وحدة النقل 7-1-1-6
 سالمة الطروت احملمةلة فياا. يو يم يؤثر يف سالمتاا

وفقرررا   ،غ هرررا يو البضرررائع غررد املتوافقرررة، سرررواء اخلطرررة يُفَصررل برررختئيرررغ  الشررراحنة حتمةررل وحررردات النقررل 7-1-1-7
"احلفر  يف  يو ألحكام هذا الفصل. وهستوا هعليمات التحميل اخلاصرة، مثرل يسرام االجتراا، واشررتاطات "عردم التنضريد املرزتوج"

رررل البضرررائع اخلطررررة السرررائلة حتررر  االشررررتاطات املتعلقرررة بضررربط تربررة احلررررارة بوبررر  خررراص. والمرررا يمكرر ، حتُ  يو مكررام بررراف"، مة
 البضائع اخلطرة اجلافة.

بوسررائل  الشرراحنة الطررروت الرري حتتررو  علررى بضررائع خطرررة وسررلعا  خطرررة غرر  معبررأة هررؤم  يف وحرردة النقررل 7-1-1-8
واترررائف السرررند الطيِّعرررة ، ويلرررواح التحشرررية الررري هزلَّرررق برررخت البضرررائعالبضرررائع )مثرررل يحزمرررة التثبيررر ،  اررربح زحيررراممناسررربة قررراترة علرررى  

هسرب  هلرا عطبرا . وعنردما هنقرل بضرائع خطررة مرع  يو أهنا يم هغر  اجتراا الطرروتيثناء النقل م  شر زحزحة( بطريقة متنع يية لإلحكام
نرع مي ئيرغ الشاحنة هعبأ يف وحدت النقل يو الثقيلة(، هثب  مجيع البضائع بطريقة مأمو ة الصناتيق يو بضائع يخرى )مثل اآلالت

 ئصررر الطررروت يو حشرروات ر فرردفراغررات باسررتخدام ا فررالت البضررائع اخلطرررة. وميكرر  منررع حراررة الطررروت اررذلك مبررلء ي   يو ا تثررار
 إلعطررراب حتاشرريا  هشرررد هررذا األربطررة برررافراط  ال السرريور، يو حالررة اسرررتخدام وسررائل الرررربط مثررل يحزمررة التطويرررق ويف .بتكتيفاررا يو

 هشويااا. يو الطروت
لطررروت املصررممة مرر  ا خمتلفررةحالررة حتميررل ي ررواع  ويف هكرر  مصررممة هلررذا الغررر . مررا مل الطررروت هنضرردال  7-1-1-9

لغر  التنضيد معا ، يؤخذ يف االعتبار هوافقاا للتنضيد بعضاا مع البع . وحيثما يلزم متنع الطرروت املكدسرة مر  اإلضررار برالطروت 
 .حتمل عناا الثقلاملوضوعة حتتاا وذلك باستخدام وسائل 

، هراعرى وقايرة الطرروت الري حتترو  علرى بضرائع خطررة مر  العطر . ويروىل والتنزيرليثناء عمليات التحميرل  7-1-1-10
، التنزيررل يو الرري سررتنقل علياررا، ولطريقررة التحميررلالشرراحنة اهتمررام خرراص ملناولررة الطررروت يثنرراء إعررداتها للنقررل، ولنرروع وحرردة النقررل 

عطر  قرد  يو طرروت يظارر فيارا هسررب هقبرل للنقرل ي  وال سروء مناولتارا. يو وذلك ملنع حدوث عط  عار   تيجة جلرر الطرروت
يوضرع  برلالطرت  هذا ينقل ال احملتويات، ا فالتعط  يسب   يو هسري  حالة ااتشاف طرت ب  ويف يؤت  إىل هسرب احملتويات.

شخص مسرؤول معرخت ملرم بالبضرائع اخلطررة واملخراطر الري هنطرو   يو يف مكام مأموم وفقا  للتعليمات الي هصدرها سلطة خمتصة
 ا والتداب  الي ينبغي اماذها يف حالة الطوارئ.عليا

هررررت اشررررتاطات هشرررغيل إضرررافية بشرررأم  قرررل العبررروات واحلاويرررات الوسررريطة يف األحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  :1مالحظة 
 (.1-4بالتعبئة للعبوات واحلاويات الوسيطة )ا ظر الفصل 

 IMO/ILO/UNECEوحرردات النقررل الشرراحنة يف: ميكرر  اررذلك االطررالع علررى إرشرراتات إضررافية بشررأم هعبئررة :2مالحظة 

Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) الرري يتضررمناا ملحررق املدو ررة الدوليررة للبضررائع اخلطرررة ،International 

Maritime Dangerous Goods Codeمردو ات املمارسررة الوطنيررة واملردو ات املتعلقررة بوسررائط النقرل )مرر  قبيررل االهفراق املررنظم لتبرراتل  ، يو
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakingsواسرتخدام عربرات السركك احلديديرة 

(RIV 2000) Appendix II loading guidelinesالحترات الرردويل للسرركك احلديديررة ، الررذ   شرررا ا((UIC)مدو رة قواعررد املمارسررة الرري  ، يو
   سالمة احلموالت على املرابات(. موضعتاا وزارة النقل باململكة املتحدة بشأ

يقررل عرر   ال ملررا جيرر   قررل حاويررات السرروائ  املر ررة تاخررل وسرريلة  قررل ذات بوا رر  وهنايررات صررلبة متتررد 7-1-1-11
 ائ  املر ة.ثلثي ارهفاع حاوية السو 
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، جيرررر  إيررررالء 2-4-5عنررررد حتميررررل حاويررررات السرررروائ  املر ررررة يف حاويررررة شررررح  علررررى النحررررو املبررررخت يف  مالحظة:
، وخباصرررررررة 2، املالحظرررررررة 10-1-1-7خاصرررررررة لتوبيررررررر  التعبئرررررررة املتعلرررررررق بوحررررررردات النقرررررررل الشررررررراحنة املشرررررررار إليررررررر  يف  عنايرررررررة

 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs)  الري يتضرمناا ملحرق املدو رة الدوليرة للبضرائع ،
 .International Maritime Dangerous اخلطرة 

متنرع هثب  حاويات السوائ  املر ة بوسائل مناسربة قراترة علرى منرع حرارة احلاويرة يف وسريلة النقرل بطريقرة  7-1-1-11-1
اررذلك مبررلء ي  فراغررات احلاويررات  وميكرر  منررع حراررة . هسررب  هلررا عطبررا   يو احلاويررةيثنرراء النقررل مرر  شررأهنا يم هغرر  اجترراا  حراررةييررة 

هشرد  ال السريور، يو حالرة اسرتخدام وسرائل الرربط مثرل يحزمرة التطويرق ويف بتكتيفارا. يو ئصر الطرروت يو باستخدام حشوات ر فد
 .هشويااا يو حاويات السوائ  املر ةإلعطاب  هذا األربطة بافراط حتاشيا  

 النقل بالسكك احلديدية. يو ال هنضد حاويات السوائ  املر ة م  يبل النقل الد  7-1-1-11-2
 البضائع الخطرة الفصل بين 7-1-2
 السرلعتام يو املاتهرامهعترد  ،الفصرلبع  يثناء النقرل. وألغررا  ع  البضائع غ  املتوافقة بعضاا  هُفصل 7-1-2-1

 ي  حررراتث آخرررر. يو اال سررركاب، يو معرررا  إىل خمررراطر يف حالرررة التسررررب اارررام احتمرررال يم يرررؤت  هنضررريدمه  المررراغررر  متررروافقتخت  
  .2-3-1-7، و1-3-1-7يف  1موات وسلع الرهبة  فصلهذا الشأم، هرت هفاصيل اشرتاطات  ويف
مرررردى اخلطررررر الناشرررر  مرررر  احتمرررراالت التفاعررررل بررررخت البضررررائع اخلطرررررة غرررر  املتوافقررررة، ولررررذلك خيتلررررف قررررد  7-1-2-2

يف بعر  احلراالت عر  طريرق اشررتاط مسرافات  الفصرلوميكر  حتقيرق هرذا  ما يناس .الالزمة حسب الفصل بينااييضا  هرهيبات  متلف
 السلع اخلطرة املعنية. متوافقة مع املوات يو بشحناتبخت هذا البضائع  الفاصلةحمدتة بخت البضائع اخلطرة. وميك  ملء الفراغات 

الفصررل بررخت البضررائع خبصرروص اررل مرر  وسررائط د يحكررام وهسررتنيحكررام هررذا الالئحررة ذات طررابع عررام.  7-1-2-3
 املباتئ التالية:إىل  النقل

بعر  ئيرغ يرتم هقليرل املخراطر بشركل فعرال يف عر  اخلطرة غر  املتوافقرة بعضراا  البضائعفصل ه )ي(
 آخر؛ عار وقوع ي   يو ا سكاب عرضي يو حالة حدوث هسرب

الرري هنطبررق علررى ي  مرر  هررذا  الفصررلات اشرررتاط يقسررى بضررائع خطرررة معررا ، هطبررق هنضرريدعنررد  )ب(
 البضائع؛

ل املناسرربة عررز اشرررتاطات ال ُهطبَّررقإضررافية،  إخطررارالرري يتعررخت يم حتمررل بطاقررات  طررروتلايف حالررة  )ج(
 م  االشرتاطات املقررة للخطر األساسي. يقسىللخطر اإلضايف إذا اا   هذا االشرتاطات 

 خطرا . بضائع خطرة هتفاعل فيما بيناا هفاعال  على عبوة شاملة تو  حت ال جيوز يم 7-1-2-4
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عطر  ميكر   خلوةهرا مر  ي م  الداخل واخلارج قبل التحميل للتأارد مر   الشاحنة هفحص وحدة النقل 7-1-1-6
 سالمة الطروت احملمةلة فياا. يو يم يؤثر يف سالمتاا

وفقرررا   ،غ هرررا يو البضرررائع غررد املتوافقرررة، سرررواء اخلطرررة يُفَصررل برررختئيرررغ  الشررراحنة حتمةررل وحررردات النقررل 7-1-1-7
"احلفر  يف  يو ألحكام هذا الفصل. وهستوا هعليمات التحميل اخلاصرة، مثرل يسرام االجتراا، واشررتاطات "عردم التنضريد املرزتوج"

رررل البضرررائع اخلطررررة السرررائلة حتررر  االشررررتاطات املتعلقرررة بضررربط تربررة احلررررارة بوبررر  خررراص. والمرررا يمكرر ، حتُ  يو مكررام بررراف"، مة
 البضائع اخلطرة اجلافة.

بوسررائل  الشرراحنة الطررروت الرري حتتررو  علررى بضررائع خطرررة وسررلعا  خطرررة غرر  معبررأة هررؤم  يف وحرردة النقررل 7-1-1-8
واترررائف السرررند الطيِّعرررة ، ويلرررواح التحشرررية الررري هزلَّرررق برررخت البضرررائعالبضرررائع )مثرررل يحزمرررة التثبيررر ،  اررربح زحيررراممناسررربة قررراترة علرررى  

هسرب  هلرا عطبرا . وعنردما هنقرل بضرائع خطررة مرع  يو أهنا يم هغر  اجتراا الطرروتيثناء النقل م  شر زحزحة( بطريقة متنع يية لإلحكام
نرع مي ئيرغ الشاحنة هعبأ يف وحدت النقل يو الثقيلة(، هثب  مجيع البضائع بطريقة مأمو ة الصناتيق يو بضائع يخرى )مثل اآلالت

 ئصررر الطررروت يو حشرروات ر فرردفراغررات باسررتخدام ا فررالت البضررائع اخلطرررة. وميكرر  منررع حراررة الطررروت اررذلك مبررلء ي   يو ا تثررار
 إلعطررراب حتاشرريا  هشرررد هررذا األربطررة برررافراط  ال السرريور، يو حالررة اسرررتخدام وسررائل الرررربط مثررل يحزمررة التطويرررق ويف .بتكتيفاررا يو

 هشويااا. يو الطروت
لطررروت املصررممة مرر  ا خمتلفررةحالررة حتميررل ي ررواع  ويف هكرر  مصررممة هلررذا الغررر . مررا مل الطررروت هنضرردال  7-1-1-9

لغر  التنضيد معا ، يؤخذ يف االعتبار هوافقاا للتنضيد بعضاا مع البع . وحيثما يلزم متنع الطرروت املكدسرة مر  اإلضررار برالطروت 
 .حتمل عناا الثقلاملوضوعة حتتاا وذلك باستخدام وسائل 

، هراعرى وقايرة الطرروت الري حتترو  علرى بضرائع خطررة مر  العطر . ويروىل والتنزيرليثناء عمليات التحميرل  7-1-1-10
، التنزيررل يو الرري سررتنقل علياررا، ولطريقررة التحميررلالشرراحنة اهتمررام خرراص ملناولررة الطررروت يثنرراء إعررداتها للنقررل، ولنرروع وحرردة النقررل 

عطر  قرد  يو طرروت يظارر فيارا هسررب هقبرل للنقرل ي  وال سروء مناولتارا. يو وذلك ملنع حدوث عط  عار   تيجة جلرر الطرروت
يوضرع  برلالطرت  هذا ينقل ال احملتويات، ا فالتعط  يسب   يو هسري  حالة ااتشاف طرت ب  ويف يؤت  إىل هسرب احملتويات.

شخص مسرؤول معرخت ملرم بالبضرائع اخلطررة واملخراطر الري هنطرو   يو يف مكام مأموم وفقا  للتعليمات الي هصدرها سلطة خمتصة
 ا والتداب  الي ينبغي اماذها يف حالة الطوارئ.عليا

هررررت اشررررتاطات هشرررغيل إضرررافية بشرررأم  قرررل العبررروات واحلاويرررات الوسررريطة يف األحكرررام اخلاصرررة املتعلقرررة  :1مالحظة 
 (.1-4بالتعبئة للعبوات واحلاويات الوسيطة )ا ظر الفصل 

 IMO/ILO/UNECEوحرردات النقررل الشرراحنة يف: ميكرر  اررذلك االطررالع علررى إرشرراتات إضررافية بشررأم هعبئررة :2مالحظة 

Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) الرري يتضررمناا ملحررق املدو ررة الدوليررة للبضررائع اخلطرررة ،International 

Maritime Dangerous Goods Codeمردو ات املمارسررة الوطنيررة واملردو ات املتعلقررة بوسررائط النقرل )مرر  قبيررل االهفراق املررنظم لتبرراتل  ، يو
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakingsواسرتخدام عربرات السركك احلديديرة 

(RIV 2000) Appendix II loading guidelinesالحترات الرردويل للسرركك احلديديررة ، الررذ   شرررا ا((UIC)مدو رة قواعررد املمارسررة الرري  ، يو
   سالمة احلموالت على املرابات(. موضعتاا وزارة النقل باململكة املتحدة بشأ

يقررل عرر   ال ملررا جيرر   قررل حاويررات السرروائ  املر ررة تاخررل وسرريلة  قررل ذات بوا رر  وهنايررات صررلبة متتررد 7-1-1-11
 ائ  املر ة.ثلثي ارهفاع حاوية السو 
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، جيرررر  إيررررالء 2-4-5عنررررد حتميررررل حاويررررات السرررروائ  املر ررررة يف حاويررررة شررررح  علررررى النحررررو املبررررخت يف  مالحظة:
، وخباصرررررررة 2، املالحظرررررررة 10-1-1-7خاصرررررررة لتوبيررررررر  التعبئرررررررة املتعلرررررررق بوحررررررردات النقرررررررل الشررررررراحنة املشرررررررار إليررررررر  يف  عنايرررررررة

 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs)  الري يتضرمناا ملحرق املدو رة الدوليرة للبضرائع ،
 .International Maritime Dangerous اخلطرة 

متنرع هثب  حاويات السوائ  املر ة بوسائل مناسربة قراترة علرى منرع حرارة احلاويرة يف وسريلة النقرل بطريقرة  7-1-1-11-1
اررذلك مبررلء ي  فراغررات احلاويررات  وميكرر  منررع حراررة . هسررب  هلررا عطبررا   يو احلاويررةيثنرراء النقررل مرر  شررأهنا يم هغرر  اجترراا  حراررةييررة 

هشرد  ال السريور، يو حالرة اسرتخدام وسرائل الرربط مثرل يحزمرة التطويرق ويف بتكتيفارا. يو ئصر الطرروت يو باستخدام حشوات ر فد
 .هشويااا يو حاويات السوائ  املر ةإلعطاب  هذا األربطة بافراط حتاشيا  

 النقل بالسكك احلديدية. يو ال هنضد حاويات السوائ  املر ة م  يبل النقل الد  7-1-1-11-2
 البضائع الخطرة الفصل بين 7-1-2
 السرلعتام يو املاتهرامهعترد  ،الفصرلبع  يثناء النقرل. وألغررا  ع  البضائع غ  املتوافقة بعضاا  هُفصل 7-1-2-1

 ي  حررراتث آخرررر. يو اال سررركاب، يو معرررا  إىل خمررراطر يف حالرررة التسررررب اارررام احتمرررال يم يرررؤت  هنضررريدمه  المررراغررر  متررروافقتخت  
  .2-3-1-7، و1-3-1-7يف  1موات وسلع الرهبة  فصلهذا الشأم، هرت هفاصيل اشرتاطات  ويف
مرررردى اخلطررررر الناشرررر  مرررر  احتمرررراالت التفاعررررل بررررخت البضررررائع اخلطرررررة غرررر  املتوافقررررة، ولررررذلك خيتلررررف قررررد  7-1-2-2

يف بعر  احلراالت عر  طريرق اشررتاط مسرافات  الفصرلوميكر  حتقيرق هرذا  ما يناس .الالزمة حسب الفصل بينااييضا  هرهيبات  متلف
 السلع اخلطرة املعنية. متوافقة مع املوات يو بشحناتبخت هذا البضائع  الفاصلةحمدتة بخت البضائع اخلطرة. وميك  ملء الفراغات 

الفصررل بررخت البضررائع خبصرروص اررل مرر  وسررائط د يحكررام وهسررتنيحكررام هررذا الالئحررة ذات طررابع عررام.  7-1-2-3
 املباتئ التالية:إىل  النقل

بعر  ئيرغ يرتم هقليرل املخراطر بشركل فعرال يف عر  اخلطرة غر  املتوافقرة بعضراا  البضائعفصل ه )ي(
 آخر؛ عار وقوع ي   يو ا سكاب عرضي يو حالة حدوث هسرب

الرري هنطبررق علررى ي  مرر  هررذا  الفصررلات اشرررتاط يقسررى بضررائع خطرررة معررا ، هطبررق هنضرريدعنررد  )ب(
 البضائع؛

ل املناسرربة عررز اشرررتاطات ال ُهطبَّررقإضررافية،  إخطررارالرري يتعررخت يم حتمررل بطاقررات  طررروتلايف حالررة  )ج(
 م  االشرتاطات املقررة للخطر األساسي. يقسىللخطر اإلضايف إذا اا   هذا االشرتاطات 

 خطرا . بضائع خطرة هتفاعل فيما بيناا هفاعال  على عبوة شاملة تو  حت ال جيوز يم 7-1-2-4
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 على نقل المتفجراتتنطبق أحكام خاصة  7-1-3
 مختلفةالتي تنتمي لمجموعات توافق  1فصل بضائع الرتبة  7-1-3-1

هزتات تربة يمام املوات والسلع املتفجرة إذا  قل ال  وع مناا مبعزل ع  األ واع األخرى، لك  االعتبارات  :مالحظة
الترروازم السررليم بررخت اشرررتاطات األمررام  يليررة واالقتصرراتية حتررول توم حتقيررق هررذا احلالررة املثاليررة. ومرر  الناحيررة العمليررة، يقتضررالعم

 نقل.ال املوات والسلع املتفجرة يف خمتلفة م ي واع م  اجلمع بخت والعوامل األخرى حتقيق تربة معينة 
بضررائع فعلررى "التوافررق" بررخت املتفجرررات.  ،معررا  يف النقررل 1تحميررل بضررائع الرهبررة ب مرردى السررماحتوقررف ي 7-1-3-1-1

يف حجرم اآلثرار املرتهبررة  وإمرايف احتمرال وقروع حراتث،  إمرا"متوافقرة" إذا ارام ميكر   قلارا معرا  توم زيراتة ملحوظررة هُعترَد  1الرهبرة 
 على وقوع مثل هذا احلاتث لكمية حمدتة م  احلمولة.

 وفقا  للشروط التالية: ،وم( ) Nو اف(ا) Kإىل لف( ي) Aوافق ميك   قل سلع جمموعات الت 7-1-3-1-2
 الشعبة ذاه ؛ رقمميك  يم هنقل معا  العبوات الي حتمل حرف جمموعة التوافق ذاه  و  )ي(

شرريطة معاملرة الشرحنة  ،الشع يرقام  وإم اختلف ميك  يم هنقل معا  سلع جمموعة التوافق ذاهتا  )ب(
، جمموعرة 5-1. غر  ي ر  عنرد  قرل بضرائع الشرعبة صرغراأل رقمات الرالشرعبة ذ م بأاملاا واأهنا 

، يتعررررخت معاملرررة الشررررحنة ال(ت) D، جمموعررررة التوافرررق 2-1مرررع بضررررائع الشرررعبة  ال(ت) Dالتوافرررق 
 ؛D، جمموعة التوافق 1-1الشعبة  م بأاملاا ألغرا  النقل واأهنا 

بصرررررف ) خمتلفررررةموعررررات هوافررررق الرررري حتمررررل حررررروف جم الطررررروتيف النقررررل بررررخت جيمررررع  ال ،عمومررررا   )ج(
 ،اء(هر) Eو ،(الت) Dو، يم(بر) Cيف حالة حروف جمموعات التوافق  إال (الشعبة رقمع   النظر

  .4-1-3-1-7و 3-1-3-1-7املشروح يف  النحو، وذلك على (افق) Sو
 وم( ررر) Nو اف(اررر) K إىللرررف( ي) A هنرررا  بعررر  التوليفرررات املسرررموح لرررا يف  طررراق جمموعرررات التوافرررق :مالحظة

  .وسائط النقل خمتلفطبقة على نحتدتها األحكام امل
 معرررررررا  يف وحررررررردة شررررررررح  اء(هررررررر) Eو ال(ت) Dو يم(بررررررر) Cيسرررررررمح بنقرررررررل سرررررررلع جمموعرررررررات التوافرررررررق  7-1-3-1-3
 . وهعررخت الشررعبة املناسرربة وفقررا  3-1-2هررو موضررح يف  ملررا شررريطة هعيررخت رمررز التصررنيف العررام طبقررا   ،شرراحنة واحرردة  قررل وحرردة يو
 Eيف جمموعررة التوافررق  اء(هرر) Eو ال(ت) Dو يم(برر) Cجملموعررات مرر  اهوليفررة لسررلع  ة. وهرردرج ييرر)ب(2-1-3-1-7 ورت يف ملررا

، مررع 1-1-2-1-2يف ي سرر  جمموعررة هوافررق ورتت يف  ال(ت) Dو يم(برر) Cهوليفررة ملرروات جمموعررات التوافررق  ة. وهرردرج ييرر)هرراء(
 مراعاة اخلصائص السائدة للحمولة اجملمعة.

جمموعررة هوافررق يخرررى فيمررا عرردا اجملمرروعتخت  ةمررع بضررائع ييرر)قرراف(  Sميكرر   قررل بضررائع جمموعررة التوافررق  7-1-3-1-4
 .والم لفي

نقررل بضررائع هررذا ه وال مررع بضررائع جمموعررات التوافررق األخرررى. )الم( Lال هنقررل بضررائع جمموعررة التوافررق  7-1-3-1-5
 ذاهتا. )الم( L مع  وع البضائع  فس  يف  طاق جمموعة التوافق إال اجملموعة
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مع جمموعرات التوافرق  ((ب)2-1-3-1-7ا ظر ) وم( ) Nقل بضائع جمموعة التوافق هن ال ،بوب  عام 7-1-3-1-6
  ال(ت) Dو يم(برر) Cإذا  قلرر  هررذا البضررائع مررع بضررائع جمموعررات التوافررق  غرر  ي رر . )قرراف( S جمموعررة التوافررق األخرررى باسررتثناء

 .(3-1-3-1-7ا ظر ييضا  )تال( ) Dعتد م  جمموعة التوافق ه، اء(ه) Eو
، الشههحنحاويههات مههع بضههائع خطههرة مههن رتههب أخههرى فههي  1النقههل المخههتلط لبضههائع مههن الرتبههة  7-1-3-2

 والشاحنات البرية، وعربات السكك الحديدية
 بريررة مرابررات يو مررع بضررائع خطرررة مرر  الرهرر  األخرررى يف حاويررات شررح  1ال هنقررل بضررائع مرر  الرهبررة  7-1-3-2-1
 ينص على خالف ذلك يف هذا الالئحة. ما مل سكك حديدية اتعرب يو
مررع بضررائع خطرررة مرر  الرهرر   ،)قرراف( Sجمموعررة التوافررق مرر  ، 4-1جيرروز يم هنقررل بضررائع مرر  الشررعبة  7-1-3-2-2

 األخرى.
األمررررم  رقررررماملدربررررة حترررر   Cجيرررروز  قررررل متفجرررررات عصررررفية )باسررررتثناء املتفجرررررات العصررررفية مرررر  النرررروع  7-1-3-2-3

هرررالم  يو معلرررق يو مسرررتحل  يو ،(2067و 1942( مرررع  ررررتات األمو يررروم املدربرررة حتررر  رقمررري األمرررم املتحررردة 0083 املتحررردة
( 1486األمم املتحردة  رقموالنرتات الفلزية القلوية )مثل املدربة حت   (3375االمم املتحدة  رقم رتات األمو يوم )املدربة حت  

(، بشرررط يم يعامررل اجملمرروع باعتبررارا متفجرررات 1454األمررم املتحرردة  رقررمالقلويررة )مثررل املدربررة حترر   األرضررية والنرررتات الفلزيررة
 والتنضيد واحلمولة القصوى املسموح لا. والفصلألغرا  الرتهي   1عصفية م  الرهبة 

ات الليثيررروم (، و رررت 1451األمررم املتحرردة  يشررمل مصررطلح النرررتات الفلزيررة القلويررة  رررتات السرريزيوم )رقررم مالحظة:
(، 1477األمرم املتحردة  (، و ررتات الروبيرديوم )رقرم1486األمرم املتحردة  (، و ررتات البوهاسريوم )رقرم2722األمم املتحردة  )رقم

األمرررم  (. ويشرررمل مصرررطلح النررررتات الفلزيرررة األرضرررية القلويرررة  ررررتات البررراريوم )رقرررم1498األمرررم املتحررردة  و ررررتات الصررروتيوم )رقرررم
يليوم )رقم(، و رت 1446 املتحدة (، و رتات املغنيزيوم 1454األمم املتحدة  (، و رتات الكلسيوم )رقم2464األمم املتحدة  ات الد 

 (.1507األمم املتحدة  (، و رتات السرتو سيوم )رقم1474األمم املتحدة  )رقم
  1( الررري حتترررو  علرررى بضرررائع مررر  الرهبرررة 2990و 3072يبارررزة اإل قررراذ )رقمرررا األمرررم املتحررردة يف جيررروز  7-1-3-2-4

 األبازة. هذا املوبوتة يفالي م   وع البضائع امعدات يم هنقل مع البضائع اخلطرة 
سررررحابات يحزمررررة املقاعررررد مرررر   يو وحرررردات الوسررررائد اهلوائيررررة يو جيرررروز  قررررل يتوات  فرررر  الوسررررائد اهلوائيررررة 7-1-3-2-5

( مرررع يتوات  فررر  الوسرررائد اهلوائيرررة ووحررردات الوسرررائد 0503األمرررم املتحررردة  رقرررمزا ( )) G جمموعرررة التوافرررقمررر   ،4-1 الشرررعبة
 (.3268األمم املتحدة  رقم) 9اهلوائية وسحابات يحزمة املقاعد م  الرهبة 

 نقل المتفجرات في حاويات الشحن والشاحنات البرية وعربات السكك الحديدية 7-1-3-3
سرررلع  يو عربرررات السررركك احلديديرررة لنقرررل مررروات يو الشررراحنات الديرررة يو الشرررح ال هسرررتخدم حاويرررات  7-1-3-3-1

  صاحلة لالستخدام م  حيغ هرايباا، عربة السكك احلديدية يو الدية الشاحنة يو الشح  هك  حاوية ما مل ،1متفجرة م  الرهبة 
يرتم إبرراء  مل ومرا ،(طبقا  لالهفاقية الدولية لسالمة احلاويات) (فقطح  الشيف حالة حاويات )يثب  م  وبوت لوحة اعتمات  اما

 على النحو التايل: يليفصه باملعاينةفحص 
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 على نقل المتفجراتتنطبق أحكام خاصة  7-1-3
 مختلفةالتي تنتمي لمجموعات توافق  1فصل بضائع الرتبة  7-1-3-1

هزتات تربة يمام املوات والسلع املتفجرة إذا  قل ال  وع مناا مبعزل ع  األ واع األخرى، لك  االعتبارات  :مالحظة
الترروازم السررليم بررخت اشرررتاطات األمررام  يليررة واالقتصرراتية حتررول توم حتقيررق هررذا احلالررة املثاليررة. ومرر  الناحيررة العمليررة، يقتضررالعم

 نقل.ال املوات والسلع املتفجرة يف خمتلفة م ي واع م  اجلمع بخت والعوامل األخرى حتقيق تربة معينة 
بضررائع فعلررى "التوافررق" بررخت املتفجرررات.  ،معررا  يف النقررل 1تحميررل بضررائع الرهبررة ب مرردى السررماحتوقررف ي 7-1-3-1-1

يف حجرم اآلثرار املرتهبررة  وإمرايف احتمرال وقروع حراتث،  إمرا"متوافقرة" إذا ارام ميكر   قلارا معرا  توم زيراتة ملحوظررة هُعترَد  1الرهبرة 
 على وقوع مثل هذا احلاتث لكمية حمدتة م  احلمولة.

 وفقا  للشروط التالية: ،وم( ) Nو اف(ا) Kإىل لف( ي) Aوافق ميك   قل سلع جمموعات الت 7-1-3-1-2
 الشعبة ذاه ؛ رقمميك  يم هنقل معا  العبوات الي حتمل حرف جمموعة التوافق ذاه  و  )ي(

شرريطة معاملرة الشرحنة  ،الشع يرقام  وإم اختلف ميك  يم هنقل معا  سلع جمموعة التوافق ذاهتا  )ب(
، جمموعرة 5-1. غر  ي ر  عنرد  قرل بضرائع الشرعبة صرغراأل رقمات الرالشرعبة ذ م بأاملاا واأهنا 

، يتعررررخت معاملرررة الشررررحنة ال(ت) D، جمموعررررة التوافرررق 2-1مرررع بضررررائع الشرررعبة  ال(ت) Dالتوافرررق 
 ؛D، جمموعة التوافق 1-1الشعبة  م بأاملاا ألغرا  النقل واأهنا 

بصرررررف ) خمتلفررررةموعررررات هوافررررق الرررري حتمررررل حررررروف جم الطررررروتيف النقررررل بررررخت جيمررررع  ال ،عمومررررا   )ج(
 ،اء(هر) Eو ،(الت) Dو، يم(بر) Cيف حالة حروف جمموعات التوافق  إال (الشعبة رقمع   النظر

  .4-1-3-1-7و 3-1-3-1-7املشروح يف  النحو، وذلك على (افق) Sو
 وم( ررر) Nو اف(اررر) K إىللرررف( ي) A هنرررا  بعررر  التوليفرررات املسرررموح لرررا يف  طررراق جمموعرررات التوافرررق :مالحظة

  .وسائط النقل خمتلفطبقة على نحتدتها األحكام امل
 معرررررررا  يف وحررررررردة شررررررررح  اء(هررررررر) Eو ال(ت) Dو يم(بررررررر) Cيسرررررررمح بنقرررررررل سرررررررلع جمموعرررررررات التوافرررررررق  7-1-3-1-3
 . وهعررخت الشررعبة املناسرربة وفقررا  3-1-2هررو موضررح يف  ملررا شررريطة هعيررخت رمررز التصررنيف العررام طبقررا   ،شرراحنة واحرردة  قررل وحرردة يو
 Eيف جمموعررة التوافررق  اء(هرر) Eو ال(ت) Dو يم(برر) Cجملموعررات مرر  اهوليفررة لسررلع  ة. وهرردرج ييرر)ب(2-1-3-1-7 ورت يف ملررا

، مررع 1-1-2-1-2يف ي سرر  جمموعررة هوافررق ورتت يف  ال(ت) Dو يم(برر) Cهوليفررة ملرروات جمموعررات التوافررق  ة. وهرردرج ييرر)هرراء(
 مراعاة اخلصائص السائدة للحمولة اجملمعة.

جمموعررة هوافررق يخرررى فيمررا عرردا اجملمرروعتخت  ةمررع بضررائع ييرر)قرراف(  Sميكرر   قررل بضررائع جمموعررة التوافررق  7-1-3-1-4
 .والم لفي

نقررل بضررائع هررذا ه وال مررع بضررائع جمموعررات التوافررق األخرررى. )الم( Lال هنقررل بضررائع جمموعررة التوافررق  7-1-3-1-5
 ذاهتا. )الم( L مع  وع البضائع  فس  يف  طاق جمموعة التوافق إال اجملموعة
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مع جمموعرات التوافرق  ((ب)2-1-3-1-7ا ظر ) وم( ) Nقل بضائع جمموعة التوافق هن ال ،بوب  عام 7-1-3-1-6
  ال(ت) Dو يم(برر) Cإذا  قلرر  هررذا البضررائع مررع بضررائع جمموعررات التوافررق  غرر  ي رر . )قرراف( S جمموعررة التوافررق األخرررى باسررتثناء

 .(3-1-3-1-7ا ظر ييضا  )تال( ) Dعتد م  جمموعة التوافق ه، اء(ه) Eو
، الشههحنحاويههات مههع بضههائع خطههرة مههن رتههب أخههرى فههي  1النقههل المخههتلط لبضههائع مههن الرتبههة  7-1-3-2

 والشاحنات البرية، وعربات السكك الحديدية
 بريررة مرابررات يو مررع بضررائع خطرررة مرر  الرهرر  األخرررى يف حاويررات شررح  1ال هنقررل بضررائع مرر  الرهبررة  7-1-3-2-1
 ينص على خالف ذلك يف هذا الالئحة. ما مل سكك حديدية اتعرب يو
مررع بضررائع خطرررة مرر  الرهرر   ،)قرراف( Sجمموعررة التوافررق مرر  ، 4-1جيرروز يم هنقررل بضررائع مرر  الشررعبة  7-1-3-2-2

 األخرى.
األمررررم  رقررررماملدربررررة حترررر   Cجيرررروز  قررررل متفجرررررات عصررررفية )باسررررتثناء املتفجرررررات العصررررفية مرررر  النرررروع  7-1-3-2-3

هرررالم  يو معلرررق يو مسرررتحل  يو ،(2067و 1942( مرررع  ررررتات األمو يررروم املدربرررة حتررر  رقمررري األمرررم املتحررردة 0083 املتحررردة
( 1486األمم املتحردة  رقموالنرتات الفلزية القلوية )مثل املدربة حت   (3375االمم املتحدة  رقم رتات األمو يوم )املدربة حت  

(، بشرررط يم يعامررل اجملمرروع باعتبررارا متفجرررات 1454األمررم املتحرردة  رقررمالقلويررة )مثررل املدربررة حترر   األرضررية والنرررتات الفلزيررة
 والتنضيد واحلمولة القصوى املسموح لا. والفصلألغرا  الرتهي   1عصفية م  الرهبة 

ات الليثيررروم (، و رررت 1451األمررم املتحرردة  يشررمل مصررطلح النرررتات الفلزيررة القلويررة  رررتات السرريزيوم )رقررم مالحظة:
(، 1477األمرم املتحردة  (، و ررتات الروبيرديوم )رقرم1486األمرم املتحردة  (، و ررتات البوهاسريوم )رقرم2722األمم املتحردة  )رقم

األمرررم  (. ويشرررمل مصرررطلح النررررتات الفلزيرررة األرضرررية القلويرررة  ررررتات البررراريوم )رقرررم1498األمرررم املتحررردة  و ررررتات الصررروتيوم )رقرررم
يليوم )رقم(، و رت 1446 املتحدة (، و رتات املغنيزيوم 1454األمم املتحدة  (، و رتات الكلسيوم )رقم2464األمم املتحدة  ات الد 

 (.1507األمم املتحدة  (، و رتات السرتو سيوم )رقم1474األمم املتحدة  )رقم
  1( الررري حتترررو  علرررى بضرررائع مررر  الرهبرررة 2990و 3072يبارررزة اإل قررراذ )رقمرررا األمرررم املتحررردة يف جيررروز  7-1-3-2-4

 األبازة. هذا املوبوتة يفالي م   وع البضائع امعدات يم هنقل مع البضائع اخلطرة 
سررررحابات يحزمررررة املقاعررررد مرررر   يو وحرررردات الوسررررائد اهلوائيررررة يو جيرررروز  قررررل يتوات  فرررر  الوسررررائد اهلوائيررررة 7-1-3-2-5

( مرررع يتوات  فررر  الوسرررائد اهلوائيرررة ووحررردات الوسرررائد 0503األمرررم املتحررردة  رقرررمزا ( )) G جمموعرررة التوافرررقمررر   ،4-1 الشرررعبة
 (.3268األمم املتحدة  رقم) 9اهلوائية وسحابات يحزمة املقاعد م  الرهبة 

 نقل المتفجرات في حاويات الشحن والشاحنات البرية وعربات السكك الحديدية 7-1-3-3
سرررلع  يو عربرررات السررركك احلديديرررة لنقرررل مررروات يو الشررراحنات الديرررة يو الشرررح ال هسرررتخدم حاويرررات  7-1-3-3-1

  صاحلة لالستخدام م  حيغ هرايباا، عربة السكك احلديدية يو الدية الشاحنة يو الشح  هك  حاوية ما مل ،1متفجرة م  الرهبة 
يرتم إبرراء  مل ومرا ،(طبقا  لالهفاقية الدولية لسالمة احلاويات) (فقطح  الشيف حالة حاويات )يثب  م  وبوت لوحة اعتمات  اما

 على النحو التايل: يليفصه باملعاينةفحص 
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يلررزم التأاررد  ،مبتفجررراتعربررة السرركك احلديديررة  يو الديررةالشرراحنة  يو الشررح قبررل حتميررل حاويررة  )ي(
خدام مر  حيرغ الرتاير  م  خلوها م  خملفات الشحنة السرابقة، والتأارد مر  صرالحيتاا لالسرت

 وخلو األرضية واجلدرام الداخلية م  النتوءات؛
هكرررروم هنرررا  عيرررروب ابرررر ة يف  يال "الصرررالحية لالسررررتخدام مرررر  حيرررغ الرتايرررر "يعررري مصررررطلح  )ب(

، علرى سربيل املثرال، عربرة السركك احلديديرة يو الديرةالشاحنة  يو الشح العناصر اهليكلية حلاوية 
قضرربام الناايررات العلويررة و ، قضرربام اجملررار  العلويررة والسررفلية اجلا بيررة، الشررح  حاويررات يف حالررة

دعامات وهرايبرررات األرارررام. ويقصرررد والرررعررروار  األرضرررية، و البررراب، وعارضرررة عتبرررة و والسرررفلية، 
بصررف النظرر عرر  مرم  19ا نراء يف العناصرر اهليكليررة يتجراوز عمقر   يو برالعيوب الكبر ة ي   قرر

وصرلة  ةيير يو ياثرر مر  وصرلة هراابيرة، يو ور يف العناصرر اهليكليرة؛اس يو ي  هشققات يو طول ؛
يف  يو السررفلية يو يف قضرربام الناايررات العلويررة (ةعشررقمرر  قبيررل الوصررالت امل)هراابيررة غرر  سررليمة 

السرفلية  يو وبروت ياثرر مر  وصرلتخت هرراابيتخت يف ي  مر  قضربام اجملرار  العلويرة يو البراب، يعلى
 يلة  يو وبرررروت ي  هقبرررر  يو تعامررررات األراررررام؛ يو هراابيررررة يف عتبررررة البررررابييررررة وصررررلة  يو اجلا بيررررة

وبوت  يو عدم صالحيتاا أل  سب  يو غياب إحداها يو وخرتواه  اسر يف مفصالت الباب يو
ي  هشوا يف الشكل العرام الشح  حالة حاويات  ويف ؛هؤت  وظيفتاا ال سداتات يو حشاياي  

 علرررى يو هيكرررل قاعرررد  والرتايررر  والتثبيررر  علرررى ،السرررليم لوسرررائل املناولرررة الرتاصرررفحيرررول توم 
املخصصررة هلررا  اخلاليررااحلاويررات يف  هررذا يعرروق إتخررال يو السرركك احلديديررة عربررة يو الديررة املرابررة
 السفينة؛ تاخل

 الديررررةالشرررراحنة  يو الشررررح  حاويررررة مرررر  مكوِّ رررراتيف ي   ا طرررراطيقبررررل  ال باإلضررررافة إىل ذلررررك، )ج(
صدي املعدم يف  وذلك مثلبصرف النظر ع  املاتة الي صنع  مناا،  ،السكك احلديدية ربةع يو

. غ  ي ر  ميكر  قبرول ظرواهر البلرى العاتيرة االصردي والنقرر الزباج الليفي هفت  يو اجلدرام اجلا بية
هرررؤثر يف صرررالحية اسرررتخدام  ال غررر  الغرررائرة واخلررردوش البسررريطة وغ هرررا مررر  مظررراهر العطررر  الررري

 صموتها للتقلبات اجلوية. يو حدةالو 
رررع املدربرررة يف  احلررررة اال سرررياب سررراحيقبامل يتعلرررق فيمرررا 7-1-3-3-2  ا ،ز  1-1و ال،ت 1-1و يم،بررر 1-1 الش 
ررررع املدربررررة يف الناريرررة  أللعررررابوا ا ،ز  3-1و يم،بررر 3-1و ، هكررروم يرضررررية حاويررررة ا ز  3-1و ا ،ز  2-1و ا ،ز  1-1 الش 

 غ  معدين. غطاء يو ذات سطح الشح 
 أحكام خاصة تنطبق على نقل الغازات 7-1-4
يف  إال 327للتخلص مناا مبوب  بنوت احلكم اخلاص  يو ال هنقل األيروسوالت ألغرا  إعاتة معاجلتاا 7-1-4-1

 هنقل يف حاويات الشح  املغلقة.  وال بيدة التاوية، شاحنة وحدات  قل

449 

واألكاسيد  1-4الشعبة المدرجة في ق على نقل المواد الذاتية التفاعل بطنأحكام خاصة ت 7-1-5
 2-5الشعبة المدرجة في الفوقية العضوية 

 سررب ه يال  قررل، يراعررىوحرردة  يو شرراحنة بريررة مغلقررة يو حيثمررا جيمررع عرردت مرر  الطررروت يف حاويررة شررح  7-1-5-1
 اطر لال فجار.الكمية الكلية للماتة وي واع وعدت الطروت وطريقة التنضيد ي  خم

ميررع املرروات الذاهيررة التفاعررل واألااسرريد الفوقيررة العضرروية مرر  هررأث  يشررعة الشررمس جلمايررة احل يم هرروفَّر يلررزم 7-1-5-2
 هوضع يف يماا  بيدة التاوية.يم املباشرة ومجيع مصاتر احلرارة، و 

يااسرريد فوقيررة  وال ،4-3-2-4-2 حسرر  اشرررتاطات الفقرررةذاهيررة التفاعررل معينررة مرروات ال جيرروز  قررل  7-1-5-3
قررد ضرربط تربررة احلرررارة. وعررالوة علررى ذلررك،  متكةرر  مرر  يف ظررروف إال ،1-4-3-5-2 حسرر  اشرررتاطات الفقرررةعضرروية معينررة 

يتطلرر  عرراتة ضرربط تربررة احلرررارة يف  ال ياسرريد فرروقي عضررو  يو األمررر ضرربط تربررة احلرررارة عنررد  قررل مرراتة ذاهيررة التفاعررليقتضرري 
علرى  قررل  2-3-5-1-7و 1-3-5-1-7 الروارتة يف شررتاطاتاالس. وهنطبرق 55ºرارة فروق ظرروف قرد هرهفرع فيارا تربرة احلر

 مثل هذا املوات.
 يحكام ضبط تربة احلرارة 7-1-5-3-1
 يفررررت هررري الدربرررة القصررروى الررري ميكررر  عنررردها  قرررل املررراتة بشررركل مرررأموم. و  "الضررربطتربرررة حررررارة " 7-1-5-3-1-1
 ،إلياراوصرل  إذا  هسرتمر احلررارة يف هرذا الدربرة، ال ويمس، 55ºمباشرة بالطرت يثناء النقرل تربة حرارة البيئة احمليطة هتجاوز  يال
قررد يلررزم امرراذ إبررراءات طرروارئ.  ،حالررة فقرردام السرريطرة علررى تربررة احلرررارة ويف سرراعة. 24اررل يف غضرروم  فرررتة قصرر ة  سرربيا   إال
 براءات.عندها هذا اإل هنفذهي تربة احلرارة الي  "تربة حرارة الطوارئ"و
 حساب تربي حرارة الضبط والطوارئ 7-1-5-3-1-2

 نوع الوعاء

االنحالل درجة حرارة 
الذاتي التسارع 

(SADT))درجة حرارة الطوارئ درجة حرارة الضبط )أ 
العبوات املفرتة 

 واحلاويات الوسيطة
 للسوائ 

20ºحتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت  يقل يو س
 س20ºمبقدار التسارع 

 تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل الرررررررذايتحتررررررر  
 س10ºمبقدار التسارع 

 حتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت س35ºس إىل 20ºفوق  
 س15ºمبقدار التسارع 

 حتررررررر  تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل الرررررررذايت
 س10ºمبقدار التسارع 

 حتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت س35ºفوق  
 س10ºمبقدار التسارع 

 الرررررررذايتحتررررررر  تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل 
 س5ºمبقدار التسارع 

 حتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت س50ºيقل م   الصااريج النقالة
 س10ºمبقدار التسارع 

 حتررررررر  تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل الرررررررذايت
 س5ºمبقدار التسارع 

 للماتة املعبأة املرات  قلاا. (SADT)ي  تربة حرارة اال الل الذايت التسارع  )ي( 
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يلررزم التأاررد  ،مبتفجررراتعربررة السرركك احلديديررة  يو الديررةالشرراحنة  يو الشررح قبررل حتميررل حاويررة  )ي(
خدام مر  حيرغ الرتاير  م  خلوها م  خملفات الشحنة السرابقة، والتأارد مر  صرالحيتاا لالسرت

 وخلو األرضية واجلدرام الداخلية م  النتوءات؛
هكرررروم هنرررا  عيرررروب ابرررر ة يف  يال "الصرررالحية لالسررررتخدام مرررر  حيرررغ الرتايرررر "يعررري مصررررطلح  )ب(

، علرى سربيل املثرال، عربرة السركك احلديديرة يو الديرةالشاحنة  يو الشح العناصر اهليكلية حلاوية 
قضرربام الناايررات العلويررة و ، قضرربام اجملررار  العلويررة والسررفلية اجلا بيررة، الشررح  حاويررات يف حالررة

دعامات وهرايبرررات األرارررام. ويقصرررد والرررعررروار  األرضرررية، و البررراب، وعارضرررة عتبرررة و والسرررفلية، 
بصررف النظرر عرر  مرم  19ا نراء يف العناصرر اهليكليررة يتجراوز عمقر   يو برالعيوب الكبر ة ي   قرر

وصرلة  ةيير يو ياثرر مر  وصرلة هراابيرة، يو ور يف العناصرر اهليكليرة؛اس يو ي  هشققات يو طول ؛
يف  يو السررفلية يو يف قضرربام الناايررات العلويررة (ةعشررقمرر  قبيررل الوصررالت امل)هراابيررة غرر  سررليمة 

السرفلية  يو وبروت ياثرر مر  وصرلتخت هرراابيتخت يف ي  مر  قضربام اجملرار  العلويرة يو البراب، يعلى
 يلة  يو وبرررروت ي  هقبرررر  يو تعامررررات األراررررام؛ يو هراابيررررة يف عتبررررة البررررابييررررة وصررررلة  يو اجلا بيررررة

وبوت  يو عدم صالحيتاا أل  سب  يو غياب إحداها يو وخرتواه  اسر يف مفصالت الباب يو
ي  هشوا يف الشكل العرام الشح  حالة حاويات  ويف ؛هؤت  وظيفتاا ال سداتات يو حشاياي  

 علرررى يو هيكرررل قاعرررد  والرتايررر  والتثبيررر  علرررى ،السرررليم لوسرررائل املناولرررة الرتاصرررفحيرررول توم 
املخصصررة هلررا  اخلاليررااحلاويررات يف  هررذا يعرروق إتخررال يو السرركك احلديديررة عربررة يو الديررة املرابررة
 السفينة؛ تاخل

 الديررررةالشرررراحنة  يو الشررررح  حاويررررة مرررر  مكوِّ رررراتيف ي   ا طرررراطيقبررررل  ال باإلضررررافة إىل ذلررررك، )ج(
صدي املعدم يف  وذلك مثلبصرف النظر ع  املاتة الي صنع  مناا،  ،السكك احلديدية ربةع يو

. غ  ي ر  ميكر  قبرول ظرواهر البلرى العاتيرة االصردي والنقرر الزباج الليفي هفت  يو اجلدرام اجلا بية
هرررؤثر يف صرررالحية اسرررتخدام  ال غررر  الغرررائرة واخلررردوش البسررريطة وغ هرررا مررر  مظررراهر العطررر  الررري

 صموتها للتقلبات اجلوية. يو حدةالو 
رررع املدربرررة يف  احلررررة اال سرررياب سررراحيقبامل يتعلرررق فيمرررا 7-1-3-3-2  ا ،ز  1-1و ال،ت 1-1و يم،بررر 1-1 الش 
ررررع املدربررررة يف الناريرررة  أللعررررابوا ا ،ز  3-1و يم،بررر 3-1و ، هكررروم يرضررررية حاويررررة ا ز  3-1و ا ،ز  2-1و ا ،ز  1-1 الش 

 غ  معدين. غطاء يو ذات سطح الشح 
 أحكام خاصة تنطبق على نقل الغازات 7-1-4
يف  إال 327للتخلص مناا مبوب  بنوت احلكم اخلاص  يو ال هنقل األيروسوالت ألغرا  إعاتة معاجلتاا 7-1-4-1

 هنقل يف حاويات الشح  املغلقة.  وال بيدة التاوية، شاحنة وحدات  قل
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واألكاسيد  1-4الشعبة المدرجة في ق على نقل المواد الذاتية التفاعل بطنأحكام خاصة ت 7-1-5
 2-5الشعبة المدرجة في الفوقية العضوية 

 سررب ه يال  قررل، يراعررىوحرردة  يو شرراحنة بريررة مغلقررة يو حيثمررا جيمررع عرردت مرر  الطررروت يف حاويررة شررح  7-1-5-1
 اطر لال فجار.الكمية الكلية للماتة وي واع وعدت الطروت وطريقة التنضيد ي  خم

ميررع املرروات الذاهيررة التفاعررل واألااسرريد الفوقيررة العضرروية مرر  هررأث  يشررعة الشررمس جلمايررة احل يم هرروفَّر يلررزم 7-1-5-2
 هوضع يف يماا  بيدة التاوية.يم املباشرة ومجيع مصاتر احلرارة، و 

يااسرريد فوقيررة  وال ،4-3-2-4-2 حسرر  اشرررتاطات الفقرررةذاهيررة التفاعررل معينررة مرروات ال جيرروز  قررل  7-1-5-3
قررد ضرربط تربررة احلرررارة. وعررالوة علررى ذلررك،  متكةرر  مرر  يف ظررروف إال ،1-4-3-5-2 حسرر  اشرررتاطات الفقرررةعضرروية معينررة 

يتطلرر  عرراتة ضرربط تربررة احلرررارة يف  ال ياسرريد فرروقي عضررو  يو األمررر ضرربط تربررة احلرررارة عنررد  قررل مرراتة ذاهيررة التفاعررليقتضرري 
علرى  قررل  2-3-5-1-7و 1-3-5-1-7 الروارتة يف شررتاطاتاالس. وهنطبرق 55ºرارة فروق ظرروف قرد هرهفرع فيارا تربرة احلر

 مثل هذا املوات.
 يحكام ضبط تربة احلرارة 7-1-5-3-1
 يفررررت هررري الدربرررة القصررروى الررري ميكررر  عنررردها  قرررل املررراتة بشررركل مرررأموم. و  "الضررربطتربرررة حررررارة " 7-1-5-3-1-1
 ،إلياراوصرل  إذا  هسرتمر احلررارة يف هرذا الدربرة، ال ويمس، 55ºمباشرة بالطرت يثناء النقرل تربة حرارة البيئة احمليطة هتجاوز  يال
قررد يلررزم امرراذ إبررراءات طرروارئ.  ،حالررة فقرردام السرريطرة علررى تربررة احلرررارة ويف سرراعة. 24اررل يف غضرروم  فرررتة قصرر ة  سرربيا   إال
 براءات.عندها هذا اإل هنفذهي تربة احلرارة الي  "تربة حرارة الطوارئ"و
 حساب تربي حرارة الضبط والطوارئ 7-1-5-3-1-2

 نوع الوعاء

االنحالل درجة حرارة 
الذاتي التسارع 

(SADT))درجة حرارة الطوارئ درجة حرارة الضبط )أ 
العبوات املفرتة 

 واحلاويات الوسيطة
 للسوائ 

20ºحتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت  يقل يو س
 س20ºمبقدار التسارع 

 تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل الرررررررذايتحتررررررر  
 س10ºمبقدار التسارع 

 حتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت س35ºس إىل 20ºفوق  
 س15ºمبقدار التسارع 

 حتررررررر  تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل الرررررررذايت
 س10ºمبقدار التسارع 

 حتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت س35ºفوق  
 س10ºمبقدار التسارع 

 الرررررررذايتحتررررررر  تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل 
 س5ºمبقدار التسارع 

 حتررر  تربررررة حررررارة اال ررررالل الررررذايت س50ºيقل م   الصااريج النقالة
 س10ºمبقدار التسارع 

 حتررررررر  تربرررررررة حررررررررارة اال رررررررالل الرررررررذايت
 س5ºمبقدار التسارع 

 للماتة املعبأة املرات  قلاا. (SADT)ي  تربة حرارة اال الل الذايت التسارع  )ي( 
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علرى يسراس  2-1-3-5-1-7اجلردول السرتعا ة بالطوارئ باتربة حرارة تربة حرارة الضبط و حتس   7-1-5-3-1-3
 الري هعررةف بأهنرا يتىن تربرة حررارة ميكر  يم حيردث فيارا ا رالل ذايت التسرارع ملراتة (SADT)تربة حرارة اال رالل الرذايت التسرارع 

لضررربط احلررررارة  مرررا التسرررارع لتقريرررر مررردى ضررررورة إخضررراع مررراتة ذايتالرررتربرررة اال رررالل  وحُتررردتيف العبررروة املسرررتخدمة يف النقرررل.  مرررا
النقررل. وهرررت االشرررتاطات املتعلقررة بتحديررد تربررة اال ررالل الررذايت التسررارع للمرروات الذاهيررة التفاعررل واألااسرريد الفوقيررة العضرروية  يثنرراء

 ، على التوايل.2-4-3-5-2و 4-3-2-4-2 يف
لمروات الذاهيرة التفاعرل ل 3-2-3-2-4-2، يف اال طبراق ، حسر هرت تربرات حررارة الضربط والطروارئ 7-1-5-3-1-4

يم هقررل تربررة احلرررارة جيرروز و  .لألااسرريد الفوقيررة العضرروية املدربررة حاليررا  يف فئررات 4-2-3-5-2 ويف ،املدربررة حاليررا  يف فئررات
 .خطر للمراحلاختيارها لتفات  ي  فصل  لزمالفعلية يثناء النقل ع  تربة حرارة الضبط، ولك  ي

 ضبط تربة احلرارةيف ظروف النقل  7-1-5-3-2
 قررل إىل يخررى، فلر  حتتررو  الفقررات التاليررة  طريقرةمر   متلررف ظررا  ألم الظرروف الرري هؤخرذ يف االعتبرار  :مالحظة

 على هوبياات عامة. إال
مسرة يساسرية يف النقرل املرأموم للمروات الذاهيرة التفاعرل واألااسريد  املعيَّنرةيشكل احلفاظ على تربة احلررارة  7-1-5-3-2-1

 يلي: ما الفوقية العضوية. وبصورة عامة يلزم
 قبل التحميل؛ الشاحنة فحص شامل لوحدة النقل إبراء )ي(

 التديد؛ منظومةهشغيل  بشأمالناقل هعليمات  وإعطاء )ب(
 يف حال اختالل الضبط؛خذ إبراءات هتَّ  هعيختو  )ج(
 رصد منتظم لدربات احلرارة التشغيلية؛و  )ت(
 قطع غيار. يو ةاحتياطيهديد  منظومة  هوفو  )ه(

التديررد وهكرروم مجيررع الوصررالت  منظومررةالوصررول املباشررر إىل يباررزة الضرربط واستشررعار احلرررارة يف كفررل يُ  7-1-5-3-2-2
بواسرررطة باررراز  استشرررعار  الشررراحنة وحررردة النقرررلالكاربائيرررة صرررامدة لألحررروال اجلويرررة. وهقررراس تربرررة حررررارة حيرررز اهلرررواء تاخرررل 

اشررف ي  هغرر ات هطررري علررى تربررة احلرررارة. ويلررزم التحقررق مرر  تربررة احلرررارة  بسرراولة  مسررتقلخت، وهسررجل القررراءات ئيررغ ميكرر  
برأبازة  الشراحنة هرزوت وحردة النقرل ،س25º+ حالرة  قرل مروات هقرل تربرة حررارة ضربطاا عر  ويف ات وهسرجيلاا.ساع 6-4 ال

 توهنا. يو ومضبوطة لتعمل عند تربة حرارة الضبط ،التديد منظومةمزوتة مبصدر للطاقة مستقل ع   ،إ ذار مرئية ومسموعة
إبررراءات عابلررة هشررمل ي  إصررالحات  يباشررر هنفيررذيف حالررة جترراوز تربررة حرررارة الضرربط يثنرراء النقررل،  7-1-5-3-2-3

مر  تربرة  بشركل مترواهر التحقرقجيرى  اما  .مثال (صلبة  يو سائلة وات هديدباضافة م)يد زياتة طاقة التد  يو ضرورية ألبازة التديد
احلررارة إىل الدربرة احلربرة تربرة إبراءات الطوارئ حخت هصل  الشروع يفيتعخت و هنفيذ إبراءات الطوارئ. م  استعداتات احلرارة و 

 للطوارئ.
 لنقل على عوامل عدة مناا:يف حالة ا ةهعتمد مالءمة وسيلة معينة لضبط احلرار  7-1-5-3-2-4

 املوات املنقولة؛ يو تربة حرارة ضبط املاتة )ي(
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 الفرق بخت تربة حرارة الضبط واألحوال املتوقعة لدربة احلرارة احمليطة؛و  )ب(
 العزل احلرار ؛ فعاليةو  )ج(
 مدة النقل؛و  )ت(
 .احتياطا حلاالت التأخر السماح لامش يمامو  )ه(

 مرهبة هصاعديا  حس  قدرة الضبط:، يلي اما  لطرائق املالئمة ملنع جتاوز تربة حرارة الضبط هيا 7-1-5-3-2-5
لألااسرريد الفوقيررة العضرروية يقررل مرر  تربررة  البدئيررةالعررزل احلرررار  بشرررط يم هكرروم تربررة احلرررارة  )ي(

 حرارة الضبط بقدر ااف؛
 هديد بشرط: مبنظومةالعزل احلرار   )ب(

علرى  افثاين ياسريد الكربروم اجلر يو النرتوبخت املسيةل) تديد  ماتة المحل امية اافية م '1'
 ؛احتياطا حلاالت التأخريسمح لامش معقول  مبا (سبيل املثال

 ؛هديداهلواء اموات  يو عدم استخدام األاسجخت املسيةلو  '2'
 ؛تديدمنتظم ح  بعد استاال  معظم ماتة ال هديد هأث   هوفو  '3'
 الوحدة بضرورة هتويتاا قبل تخوهلا؛ (يبوابباب )ذير واضح على حت واتابة '4'

 ُحجرررراتة لال فجرررار تاخرررل ما عرررالتديرررد امليكرررا يكي املفررررت، بشررررط اسرررتخدام هرايبرررات ااربائيرررة  )ج(
هقررل فياررا  قطررة  ال الرري التديرد ملنررع اشررتعال األخبرررة اللاوبرة املنبعثررة مرر  األااسرريد الفوقيررة العضروية

 ؛س5ºجمموع تربة حرارة الطوارئ +الومي  ع  
 شريطة: هديدماتة  منظومةمع  ةمشرتا ةهديد ميكا يكي منظومة )ت(

 ؛األخرىع   ةمستقل املنظومتختكوم ال م  هيم  '1'
 ؛)ج(و (ب) يم هتحقق االشرتاطات املبينة يف '2'

 شريطة: ةمزتوب ةهديد ميكا يكي منظومة )ه(
باسرررررررتثناء الوحررررررردة املتكاملرررررررة  األخرررررررىعررررررر   ةسرررررررتقلم املنظررررررومتختكرررررروم ارررررررل مررررررر  هيم  '1'

 بالطاقة؛ لإلمدات
علرى احملافظرة علرى الضربط املالئرم لدربرة  قراترةعلرى حردة  املنظرومتختكوم ال م  هيم و  '2'

 احلرارة؛
تربررة  جممرروع حالررة األااسرريد الفوقيررة العضرروية الرري هقررل فياررا  قطررة االشررتعال عرر  ويف '3'

 فجرار يف غرفررة التديرد ملنررع الل ما عرةس، هسررتعمل هرايبرات ااربائيررة °5+حررارة الطروارئ 
 اشتعال األخبرة اللاوبة املنبعثة م  األااسيد الفوقية العضوية.
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علرى يسراس  2-1-3-5-1-7اجلردول السرتعا ة بالطوارئ باتربة حرارة تربة حرارة الضبط و حتس   7-1-5-3-1-3
 الري هعررةف بأهنرا يتىن تربرة حررارة ميكر  يم حيردث فيارا ا رالل ذايت التسرارع ملراتة (SADT)تربة حرارة اال رالل الرذايت التسرارع 

لضررربط احلررررارة  مرررا التسرررارع لتقريرررر مررردى ضررررورة إخضررراع مررراتة ذايتالرررتربرررة اال رررالل  وحُتررردتيف العبررروة املسرررتخدمة يف النقرررل.  مرررا
النقررل. وهرررت االشرررتاطات املتعلقررة بتحديررد تربررة اال ررالل الررذايت التسررارع للمرروات الذاهيررة التفاعررل واألااسرريد الفوقيررة العضرروية  يثنرراء

 ، على التوايل.2-4-3-5-2و 4-3-2-4-2 يف
لمروات الذاهيرة التفاعرل ل 3-2-3-2-4-2، يف اال طبراق ، حسر هرت تربرات حررارة الضربط والطروارئ 7-1-5-3-1-4

يم هقررل تربررة احلرررارة جيرروز و  .لألااسرريد الفوقيررة العضرروية املدربررة حاليررا  يف فئررات 4-2-3-5-2 ويف ،املدربررة حاليررا  يف فئررات
 .خطر للمراحلاختيارها لتفات  ي  فصل  لزمالفعلية يثناء النقل ع  تربة حرارة الضبط، ولك  ي

 ضبط تربة احلرارةيف ظروف النقل  7-1-5-3-2
 قررل إىل يخررى، فلر  حتتررو  الفقررات التاليررة  طريقرةمر   متلررف ظررا  ألم الظرروف الرري هؤخرذ يف االعتبرار  :مالحظة

 على هوبياات عامة. إال
مسرة يساسرية يف النقرل املرأموم للمروات الذاهيرة التفاعرل واألااسريد  املعيَّنرةيشكل احلفاظ على تربة احلررارة  7-1-5-3-2-1

 يلي: ما الفوقية العضوية. وبصورة عامة يلزم
 قبل التحميل؛ الشاحنة فحص شامل لوحدة النقل إبراء )ي(

 التديد؛ منظومةهشغيل  بشأمالناقل هعليمات  وإعطاء )ب(
 يف حال اختالل الضبط؛خذ إبراءات هتَّ  هعيختو  )ج(
 رصد منتظم لدربات احلرارة التشغيلية؛و  )ت(
 قطع غيار. يو ةاحتياطيهديد  منظومة  هوفو  )ه(

التديررد وهكرروم مجيررع الوصررالت  منظومررةالوصررول املباشررر إىل يباررزة الضرربط واستشررعار احلرررارة يف كفررل يُ  7-1-5-3-2-2
بواسرررطة باررراز  استشرررعار  الشررراحنة وحررردة النقرررلالكاربائيرررة صرررامدة لألحررروال اجلويرررة. وهقررراس تربرررة حررررارة حيرررز اهلرررواء تاخرررل 

اشررف ي  هغرر ات هطررري علررى تربررة احلرررارة. ويلررزم التحقررق مرر  تربررة احلرررارة  بسرراولة  مسررتقلخت، وهسررجل القررراءات ئيررغ ميكرر  
برأبازة  الشراحنة هرزوت وحردة النقرل ،س25º+ حالرة  قرل مروات هقرل تربرة حررارة ضربطاا عر  ويف ات وهسرجيلاا.ساع 6-4 ال

 توهنا. يو ومضبوطة لتعمل عند تربة حرارة الضبط ،التديد منظومةمزوتة مبصدر للطاقة مستقل ع   ،إ ذار مرئية ومسموعة
إبررراءات عابلررة هشررمل ي  إصررالحات  يباشررر هنفيررذيف حالررة جترراوز تربررة حرررارة الضرربط يثنرراء النقررل،  7-1-5-3-2-3

مر  تربرة  بشركل مترواهر التحقرقجيرى  اما  .مثال (صلبة  يو سائلة وات هديدباضافة م)يد زياتة طاقة التد  يو ضرورية ألبازة التديد
احلررارة إىل الدربرة احلربرة تربرة إبراءات الطوارئ حخت هصل  الشروع يفيتعخت و هنفيذ إبراءات الطوارئ. م  استعداتات احلرارة و 

 للطوارئ.
 لنقل على عوامل عدة مناا:يف حالة ا ةهعتمد مالءمة وسيلة معينة لضبط احلرار  7-1-5-3-2-4

 املوات املنقولة؛ يو تربة حرارة ضبط املاتة )ي(
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 الفرق بخت تربة حرارة الضبط واألحوال املتوقعة لدربة احلرارة احمليطة؛و  )ب(
 العزل احلرار ؛ فعاليةو  )ج(
 مدة النقل؛و  )ت(
 .احتياطا حلاالت التأخر السماح لامش يمامو  )ه(

 مرهبة هصاعديا  حس  قدرة الضبط:، يلي اما  لطرائق املالئمة ملنع جتاوز تربة حرارة الضبط هيا 7-1-5-3-2-5
لألااسرريد الفوقيررة العضرروية يقررل مرر  تربررة  البدئيررةالعررزل احلرررار  بشرررط يم هكرروم تربررة احلرررارة  )ي(

 حرارة الضبط بقدر ااف؛
 هديد بشرط: مبنظومةالعزل احلرار   )ب(

علرى  افثاين ياسريد الكربروم اجلر يو النرتوبخت املسيةل) تديد  ماتة المحل امية اافية م '1'
 ؛احتياطا حلاالت التأخريسمح لامش معقول  مبا (سبيل املثال

 ؛هديداهلواء اموات  يو عدم استخدام األاسجخت املسيةلو  '2'
 ؛تديدمنتظم ح  بعد استاال  معظم ماتة ال هديد هأث   هوفو  '3'
 الوحدة بضرورة هتويتاا قبل تخوهلا؛ (يبوابباب )ذير واضح على حت واتابة '4'

 ُحجرررراتة لال فجرررار تاخرررل ما عرررالتديرررد امليكرررا يكي املفررررت، بشررررط اسرررتخدام هرايبرررات ااربائيرررة  )ج(
هقررل فياررا  قطررة  ال الرري التديرد ملنررع اشررتعال األخبرررة اللاوبرة املنبعثررة مرر  األااسرريد الفوقيررة العضروية

 ؛س5ºجمموع تربة حرارة الطوارئ +الومي  ع  
 شريطة: هديدماتة  منظومةمع  ةمشرتا ةهديد ميكا يكي منظومة )ت(

 ؛األخرىع   ةمستقل املنظومتختكوم ال م  هيم  '1'
 ؛)ج(و (ب) يم هتحقق االشرتاطات املبينة يف '2'

 شريطة: ةمزتوب ةهديد ميكا يكي منظومة )ه(
باسرررررررتثناء الوحررررررردة املتكاملرررررررة  األخرررررررىعررررررر   ةسرررررررتقلم املنظررررررومتختكرررررروم ارررررررل مررررررر  هيم  '1'

 بالطاقة؛ لإلمدات
علرى احملافظرة علرى الضربط املالئرم لدربرة  قراترةعلرى حردة  املنظرومتختكوم ال م  هيم و  '2'

 احلرارة؛
تربررة  جممرروع حالررة األااسرريد الفوقيررة العضرروية الرري هقررل فياررا  قطررة االشررتعال عرر  ويف '3'

 فجرار يف غرفررة التديرد ملنررع الل ما عرةس، هسررتعمل هرايبرات ااربائيررة °5+حررارة الطروارئ 
 اشتعال األخبرة اللاوبة املنبعثة م  األااسيد الفوقية العضوية.
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تنطبق على نقل المواد المستقرة بضبط درجة الحرارة )بخالف المواد الذاتية أحكام خاصة  7-1-6
 التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية(

 طبق هذا األحكام على  قل املوات الي:هن 7-1-6-1
هررو مبررخت يف  امررا  "STABILIZED" "مسررتقرةةيتضررم  امساررا الرمسرري املسررتخدم يف الشررح  المررة " )ي(

 ؛ 6-2-1-3وفقا  للفقرة  يو 2-3قائمة املوات اخلطرة الوارتة يف الفصل 
 2(SAPT)تربررة متاثرهررا الررذايت التسررارع  يو (SADT) وهكرروم تربررة حرررارة ا الهلررا الررذايت التسررارع )ب(

  بدوم استقرار ايميائي( بالشكل الذ  هقدم في  للنقل: يو )مع
'1' 50ºحاويات وسيطة؛  يو يقل يف عبوات يو س 
 يقل يف صااريج  قالة يو س45ºيو  '2'

احلررارة  قد يولد اميرات خطررة مر  ما ماتة متفاعلة، لتحقيق استقرارالكيميائي  الصديستخدم  ال وحخت 
هنطبررق هررذا األحكررام علررى املرروات الرري  وال البخررار يف ظررروف النقررل العاتيررة، هنقررل هررذا املرروات مررع ضرربط لدربررة احلرررارة. يو والغرراز
 س.50ºباضافة صاتةات ايميائية ئيغ هتجاوز تربة حرارة ا الهلا الذايت التسارع  هستقر

 احلرارة حيظر  قلاا بطرائق  قل معينة.بع  املوات الي هنقل يف ظروف ضبط تربة  مالحظة:
علررى املرروات  2-3-5-1-7و 3-1-3-5-1-7إىل  1-1-3-5-1-7هنطبررق األحكررام الرروارتة يف  7-1-6-2

هرو مسرتخدم يف هررذا الفقررات يفارم ي رر   امررا  "SADT"، باسرتثناء يم املصرطلح 1-6-1-7الري هسرتويف املعيرراري  )ي( و)ب( يف 
  ا اا   املاتة هتفاعل بالتماثر )البلمرة(.إذ "SAPT"يشمل ييضا  املصطلح 

( لكناررا 1-1-3-5-1-7قررد هكرروم تربررة حرررارة النقررل الفعليررة يتىن مرر  تربررة حرررارة الضرربط )ا ظررر  7-1-6-3
 ا فصال املراحل. خطر متار لتجن 

يشررتط  وال "STABILIZED" "مسرتقرةيتضرم  المرة " ما إذا اام االسم الرمسي املستخدم يف الشح  ملاتة 7-1-6-4
س، فا ر  ميكر  يم هتطلر  ضربطا  لدربرة 55ºعاتة  قلاا مع ضبط لدربة احلرارة، وهنقل يف ظروف قد هتجاوز تربة احلررارة فيارا 

 احلرارة.
 )المعدية( 2-6)السمية( والشعبة  1-6تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام خاصة  7-1-7
 )السمية( 1-6مواد الشعبة  7-1-7-1
 ل ع  املوات الغذائيةز عال 7-1-7-1-1

 (IIIو IIو Iجمموعرات التعبئرة )يرة مساملعروف يهنا مروات  يو ال هنقل املوات الي حتمل عالمات املوات السمية 
لالسرتاال  وخمصصرة  هؤارلي  منتجرات  يو ،األعرالفمرع  يو معروف يهنا موات غذائية، يو مع موات حتمل عالمات املوات الغذائية

__________ 

وفقررا  لرردليل االحتبررارات واملعرراي . وجيرروز ييضررا  هطبيررق االختبررارات املتعلقررة بدربررة حرررارة  (SAPT)حترردت تربررة حرررارة التمرراثر الررذايت التسررارع  (1) 
 .، حسبما يناس ، لتحديد تربة حرارة التماثر الذايت التسارعH، السلسلة 28الوارتة يف الفرع  (SADT)اال الل الذايت التسارع 
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وحردة ييرة  يو يف طرائرة ةواحرد حجررة يو عنرد واحرد يف سرفينة يو شراحنة واحردة، يو حديديرة كيف عربة سك ،احليواين يو البشر 
شررريطة يم هقتنررع السررلطة  IIIو IIمرروات جممرروعي التعبئررة  يف حالررة ف مرر  هررذا الوضررعيالسررماح بررالتخف. وميكرر   قررل شرراحنة يخرررى
وخمصصررة  الرري هؤاررلاملرروات األخرررى  يو األعررالف يو ع هلرروث املرروات الغذائيررةاافيررام ملنرر  والفصررل فيمررا بيناررا املرروات املختصررة بررأم هعبئررة
 .احليواين يو لالستاال  البشر 

 الشاحنة وحدات النقل إزالة هلوث 7-1-7-1-2
 ييررة وحرردة  قررل يو الطررائرة ُحَجررر يو عنررابر السررف  يو الشرراحنات يو عربررات السرركك احلديديررة حررصهف 

، وذلك (IIIو IIو I جمموعات التعبئة)ية مسعروف يهنا موات امل يو لنقل موات حتمل عالمات املوات السمية خدم يخرى است شاحنة
عنرررابر  يو الشررراحنات يو اسررتخدام عربرررات السررركك احلديديررةيعرررات  وال إذا اا رر  ملوثرررة. مرررا قبررل إعررراتة اسرررتخداماا، بغيررة معرفرررة

 هطا ها.يم يتم ى ملوثة قبل يخر  شاحنة يية وحدة  قل يو الطائرة ُحَجر يو السف 
 (المعدية) 2-6مواد الشعبة  7-1-7-2
 مسؤولية الناقل 7-1-7-2-1

مجيرررع األحكرررام املنطبقرررة علرررى هعبئرررة املررروات املعديرررة، وبطاقرررات ومسارررا و قلارررا فارررم   يرررالناقرررل وموظفعلرررى  
يتمشررى مررع  مبررا ويعجررل بنقررل الشررحنات ،السررارية لقواعرردل متتثررلواملسررتندات املتعلقررة لررا فامررا  هامررا . ويقبررل الناقررل الشررحنات الرري 

املرسررررل إليرررر  المرررراذ  يو املسررررتندات، يبلغاررررا فررررورا  للمرسررررل يو حالررررة ااتشرررراف  ي  خطررررأ يف بطاقررررات الوسررررم ويف .القواعررررد النافررررذة
 اإلبراءات التصحيحية املناسبة.

 هسرب اإلبراءات الواب  اماذها يف حالة حدوث عط  يو 7-1-7-2-2
 مررروات معديرررة يتبرررخت لررر  يهنرررا يصررريب  بعطررر علرررى مسرررؤول عررر   قرررل عبررروات حتترررو   علرررى ي  شرررخص 

 يلي: مبا هسرب يم يقوم منااحدث  يو
 مناولتاا يف يضيق احلدوت؛ يو جتن  مناولة الطروت )ي(

 اورة للكشف ع  ي  هلوث وعزل ي  طرت حيتمل يم يكوم قد هلوث؛ش الطروت اجمليهفتو  )ب(
السلطة البيطرية املختصة وهقردمي معلومرات عر  ي  بلرد آخرر مر   يو مةإبال  سلطة الصحة العاو  )ج(

  بلدام العبور حيتمل يم يكوم يشخاص قد هعرضوا فياا للخطر؛
 إخطار املرسل و/يو املرسل إلي .و  )ت(

 إزالة هلوث وحدات النقل الشاحنة 7-1-7-2-3
يية وحدة  يو الطائرة ُحجر يو السف عنابر  يو الطرق الدية شاحنات يو هفحص عربات السكة احلديدية 

هذا املروات قبرل إعراتة اسرتخداماا. وإذا هسررب   هسرب م  وا م  يبل هنطيفاا ،يخرى استخدم  لنقل موات معدية شاحنة  قل
وث بأيررة قبررل إعرراتة اسررتخداماا. وميكرر  القيررام بعمليررة إزالررة التلرر الشرراحنة هررذا املرروات املعديررة يثنرراء النقررل، يررزال هلرروث وحرردة النقررل

  شاط املاتة املعدية املتسربة.  هُبط لوسيلة 
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تنطبق على نقل المواد المستقرة بضبط درجة الحرارة )بخالف المواد الذاتية أحكام خاصة  7-1-6
 التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية(

 طبق هذا األحكام على  قل املوات الي:هن 7-1-6-1
هررو مبررخت يف  امررا  "STABILIZED" "مسررتقرةةيتضررم  امساررا الرمسرري املسررتخدم يف الشررح  المررة " )ي(

 ؛ 6-2-1-3وفقا  للفقرة  يو 2-3قائمة املوات اخلطرة الوارتة يف الفصل 
 2(SAPT)تربررة متاثرهررا الررذايت التسررارع  يو (SADT) وهكرروم تربررة حرررارة ا الهلررا الررذايت التسررارع )ب(

  بدوم استقرار ايميائي( بالشكل الذ  هقدم في  للنقل: يو )مع
'1' 50ºحاويات وسيطة؛  يو يقل يف عبوات يو س 
 يقل يف صااريج  قالة يو س45ºيو  '2'

احلررارة  قد يولد اميرات خطررة مر  ما ماتة متفاعلة، لتحقيق استقرارالكيميائي  الصديستخدم  ال وحخت 
هنطبررق هررذا األحكررام علررى املرروات الرري  وال البخررار يف ظررروف النقررل العاتيررة، هنقررل هررذا املرروات مررع ضرربط لدربررة احلرررارة. يو والغرراز
 س.50ºباضافة صاتةات ايميائية ئيغ هتجاوز تربة حرارة ا الهلا الذايت التسارع  هستقر

 احلرارة حيظر  قلاا بطرائق  قل معينة.بع  املوات الي هنقل يف ظروف ضبط تربة  مالحظة:
علررى املرروات  2-3-5-1-7و 3-1-3-5-1-7إىل  1-1-3-5-1-7هنطبررق األحكررام الرروارتة يف  7-1-6-2

هرو مسرتخدم يف هررذا الفقررات يفارم ي رر   امررا  "SADT"، باسرتثناء يم املصرطلح 1-6-1-7الري هسرتويف املعيرراري  )ي( و)ب( يف 
  ا اا   املاتة هتفاعل بالتماثر )البلمرة(.إذ "SAPT"يشمل ييضا  املصطلح 

( لكناررا 1-1-3-5-1-7قررد هكرروم تربررة حرررارة النقررل الفعليررة يتىن مرر  تربررة حرررارة الضرربط )ا ظررر  7-1-6-3
 ا فصال املراحل. خطر متار لتجن 

يشررتط  وال "STABILIZED" "مسرتقرةيتضرم  المرة " ما إذا اام االسم الرمسي املستخدم يف الشح  ملاتة 7-1-6-4
س، فا ر  ميكر  يم هتطلر  ضربطا  لدربرة 55ºعاتة  قلاا مع ضبط لدربة احلرارة، وهنقل يف ظروف قد هتجاوز تربة احلررارة فيارا 

 احلرارة.
 )المعدية( 2-6)السمية( والشعبة  1-6تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام خاصة  7-1-7
 )السمية( 1-6مواد الشعبة  7-1-7-1
 ل ع  املوات الغذائيةز عال 7-1-7-1-1

 (IIIو IIو Iجمموعرات التعبئرة )يرة مساملعروف يهنا مروات  يو ال هنقل املوات الي حتمل عالمات املوات السمية 
لالسرتاال  وخمصصرة  هؤارلي  منتجرات  يو ،األعرالفمرع  يو معروف يهنا موات غذائية، يو مع موات حتمل عالمات املوات الغذائية

__________ 

وفقررا  لرردليل االحتبررارات واملعرراي . وجيرروز ييضررا  هطبيررق االختبررارات املتعلقررة بدربررة حرررارة  (SAPT)حترردت تربررة حرررارة التمرراثر الررذايت التسررارع  (1) 
 .، حسبما يناس ، لتحديد تربة حرارة التماثر الذايت التسارعH، السلسلة 28الوارتة يف الفرع  (SADT)اال الل الذايت التسارع 
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وحردة ييرة  يو يف طرائرة ةواحرد حجررة يو عنرد واحرد يف سرفينة يو شراحنة واحردة، يو حديديرة كيف عربة سك ،احليواين يو البشر 
شررريطة يم هقتنررع السررلطة  IIIو IIمرروات جممرروعي التعبئررة  يف حالررة ف مرر  هررذا الوضررعيالسررماح بررالتخف. وميكرر   قررل شرراحنة يخرررى
وخمصصررة  الرري هؤاررلاملرروات األخرررى  يو األعررالف يو ع هلرروث املرروات الغذائيررةاافيررام ملنرر  والفصررل فيمررا بيناررا املرروات املختصررة بررأم هعبئررة
 .احليواين يو لالستاال  البشر 

 الشاحنة وحدات النقل إزالة هلوث 7-1-7-1-2
 ييررة وحرردة  قررل يو الطررائرة ُحَجررر يو عنررابر السررف  يو الشرراحنات يو عربررات السرركك احلديديررة حررصهف 

، وذلك (IIIو IIو I جمموعات التعبئة)ية مسعروف يهنا موات امل يو لنقل موات حتمل عالمات املوات السمية خدم يخرى است شاحنة
عنرررابر  يو الشررراحنات يو اسررتخدام عربرررات السررركك احلديديررةيعرررات  وال إذا اا رر  ملوثرررة. مرررا قبررل إعررراتة اسرررتخداماا، بغيررة معرفرررة

 هطا ها.يم يتم ى ملوثة قبل يخر  شاحنة يية وحدة  قل يو الطائرة ُحَجر يو السف 
 (المعدية) 2-6مواد الشعبة  7-1-7-2
 مسؤولية الناقل 7-1-7-2-1

مجيرررع األحكرررام املنطبقرررة علرررى هعبئرررة املررروات املعديرررة، وبطاقرررات ومسارررا و قلارررا فارررم   يرررالناقرررل وموظفعلرررى  
يتمشررى مررع  مبررا ويعجررل بنقررل الشررحنات ،السررارية لقواعرردل متتثررلواملسررتندات املتعلقررة لررا فامررا  هامررا . ويقبررل الناقررل الشررحنات الرري 

املرسررررل إليرررر  المرررراذ  يو املسررررتندات، يبلغاررررا فررررورا  للمرسررررل يو حالررررة ااتشرررراف  ي  خطررررأ يف بطاقررررات الوسررررم ويف .القواعررررد النافررررذة
 اإلبراءات التصحيحية املناسبة.

 هسرب اإلبراءات الواب  اماذها يف حالة حدوث عط  يو 7-1-7-2-2
 مررروات معديرررة يتبرررخت لررر  يهنرررا يصررريب  بعطررر علرررى مسرررؤول عررر   قرررل عبررروات حتترررو   علرررى ي  شرررخص 

 يلي: مبا هسرب يم يقوم منااحدث  يو
 مناولتاا يف يضيق احلدوت؛ يو جتن  مناولة الطروت )ي(

 اورة للكشف ع  ي  هلوث وعزل ي  طرت حيتمل يم يكوم قد هلوث؛ش الطروت اجمليهفتو  )ب(
السلطة البيطرية املختصة وهقردمي معلومرات عر  ي  بلرد آخرر مر   يو مةإبال  سلطة الصحة العاو  )ج(

  بلدام العبور حيتمل يم يكوم يشخاص قد هعرضوا فياا للخطر؛
 إخطار املرسل و/يو املرسل إلي .و  )ت(

 إزالة هلوث وحدات النقل الشاحنة 7-1-7-2-3
يية وحدة  يو الطائرة ُحجر يو السف عنابر  يو الطرق الدية شاحنات يو هفحص عربات السكة احلديدية 

هذا املروات قبرل إعراتة اسرتخداماا. وإذا هسررب   هسرب م  وا م  يبل هنطيفاا ،يخرى استخدم  لنقل موات معدية شاحنة  قل
وث بأيررة قبررل إعرراتة اسررتخداماا. وميكرر  القيررام بعمليررة إزالررة التلرر الشرراحنة هررذا املرروات املعديررة يثنرراء النقررل، يررزال هلرروث وحرردة النقررل

  شاط املاتة املعدية املتسربة.  هُبط لوسيلة 
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 المواد المشعةنقل طبق على نأحكام خاصة ت 7-1-8
 لعز ال 7-1-8-1
هعررزل الطررروت، والعبرروات الشرراملة، وحاويررات الشررح  الرري حتتررو  علررى مرروات مشررعة، واملرروات املشررعة غرر   7-1-8-1-1

 )الرتا زي ( إلبعاتها ع : العبور املعبأة، يثناء النقل ويثناء التخزي  يف عمليات
يف مناطق العمل املشغولة بصفة منتظمة، وذلك مبسافات حتس  باستخدام معيرار برعرة العمال  )ي(

 ملي سيفرت يف السنة وبارامرتات منوذبية متحفظة؛ 5مقدارا 
 ويفرررررات اجلماررررور، يف املنرررراطق الرررري يرهاتهررررا اجلماررررور بصررررفة منتظمررررة، وذلررررك مبسررررافات حتسرررر  )ب(

 ملي سيفرت يف السنة وبارامرتات منوذبية متحفظة؛ 1باستخدام معيار برعة مقدارا 
حتمررر ، وذلرررك مبسرررافات حتسررر  باسرررتخدام معيرررار هعرررر  فررريلم  مل واألفرررالم الفوهوغرافيرررة الررري )ج(

ملرري سرريفرت لكررل شررحنة  0.1فوهرروغرايف غرر  حممرر  إلشررعاع بسررب   قررل املرراتة املشررعة مقرردارا 
 م  هذا الفيلم؛ 

  .2-3-1-7و 2-1-7واملوات اخلطرة األخرى وفقا  لألحكام الوارتة يف  ()ت
يف  III-YELLOW الثالثررررررة يو II-YELLOW الثا يررررررة الفئررررررةمرررررر   الشرررررراملةالعبرررررروات  يو ال هنقررررررل الطررررررروت 7-1-8-1-2

 الطررروت هررذا مبراقبررةإذا اررام األمررر يتعلررق مبقصررورات خمصصررة حصرررا  حلررراس مكلفررخت بشرركل خرراص  إال ،مقصررورات يشررغلاا رارراب
 .الشاملة العبوات يو
 حدود النشاط 7-1-8-2

مقصرورة واحرردة  يو النشراط يف عنرد واحرردقرريم  جممروعُ  2-8-1-7املبينررة يف اجلردول  ال يتجراوز احلردوتَ  
ط  روعي علرى ظارر ييرة وسريلة  قرل يخررى، لنقرل مروات غر  معبرأة ذات  شرا يو على ظار مرا  مالحي يف اجملار  املائية الداخلية

  .IP-3والنوع  IP-2والنوع  IP-1سطح م  النوع الملوثة  يبسام يو منخف 
 لمهههواد ذات النشهههاط النهههوعي المهههنخف لحهههدود النشهههاط اإلشهههعاعي  :2-8-1-7الجدول 

 غير معبأة أو سطح داخل طرود صناعيةالالملوثة  واألجسام
 حد النشاط اإلشعاعي لعنبر

 ينتقل مركبداخل  ُحجرة أو
 المجاري المائية الداخلية على

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل 
التي تستخدم في  غيرالنقل 

 طبيعة المادة المجاري المائية الداخلية
 موات ذات  شاط  وعي منخف  (LSA-I) بال حدوت بال حدوت

A2مثل قيمة  100
 لالحرتاق ة غ  قابلةصلبموات  (LSA-IIIو LSA-II) بال حدوت *

ة قابلررررررررة لالحرررررررررتاق ومجيررررررررع صررررررررلبمرررررررروات  (LSA-IIIو LSA-II) A2مثل قيمة  A2 100يمثال قيمة  10
 السوائل والغازات

 (SCO) سطحاليبسام ملوثة  A2 مثل قيمة A2 100يمثال قيمة  10
* A2 .هعي قيمة النشاط اإلشعاعي النوعي 
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 التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور 7-1-8-3
 ة.مأمو بطريقة هنضيد الشحنات يراعى  7-1-8-3-1
 لتنضريدي  يحكرام خاصرة بدوم هطبيق معبأة  شحنة عامةضم   شاملة ةعبو  يو طرتمزي   يو جيوز  قل 7-1-8-3-2

متوسرط  فيارا يتجراوز يال ، شرريطةاملنطبقرة املوافقرةقد هشرتط  السلطة املختصة على وب  التحديد يف شرااتة  ما باستثناء الشحنة،
 حقائ . يو مباشرة موضوعة تاخل ياياساورة اجمل بضائعهكوم ال ويال ،2/موات 15  السطحي دفق احلرار ال
علررررى  الشررررح وحاويررررات  الشرررراملةالطررررروت والعبرررروات  هنضرررريدو  الشررررح هراقرررر  عمليررررة حتميررررل حاويررررات  7-1-8-3-3

 التايل: النحو
، يقيرررد العررردت LSA-Iوشرررحنات مرروات اجملموعرررة  يسرررتوبب  شرررط االسرررتخدام احلصرررر  مرررا باسررتثناء )ي(

 وسررريلة  قرررل واحررردة ئيرررغ ملاررراالررري حت الشرررح وحاويرررات  الشررراملةاإلمجرررايل للطرررروت والعبررروات 
القررريم املوضرررحة يف  املعيةنرررة، وسررريلة النقرررلعلرررى مرررنت  ،يتجررراوز اجملمررروع الكلررري ملؤشررررات النقرررل ال

 ؛3-3-8-1-7اجلدول 
ملري سيفرت/سراعة عنرد ييررة  2ة عاتيرريتجراوز مسرتوى اإلشررعاع يف ظرل ظرروف النقرل ال يال يراعرى )ب(

م مررر   2ملررري سيفرت/سررراعة علرررى مسرررافة  0.1 قطرررة علرررى السرررطح اخلررراربي لوسررريلة النقرررل، و
 ، باسررررررتثناء الشررررررحنات الرررررري هنقررررررل يف  طرررررراق االسررررررتخدام احلصررررررر  بالشرررررراحناتالسررررررطح هررررررذا

و هلررك احلالرة هكرروم حرردوت النشراط اإلشررعاعي حررول العربرة حسرربما هرر ويف احلديديررة، السركك يو
 )ب( و)ج(؛2-1-3-2-7مبخت يف 

وعلرى مرنت وسريلة للنقرل  الشح احلربية يف حاوية احلالة يمام ملؤشرات ال يتجاوز اجملموع الكلي  )ج(
  .2-4-8-1-7يف اجلدول  بينةالقيم امل

 ووسهههائل النقههل التهههي الشههحني حاويهههات فههالنقهههل مؤشههرات دود حهه :3-3-8-1-7 الجدول
 تخضع لالستخدام الحصري ال

 شحني حاوية فلنقل مؤشرات ال يالمجموع الكلحد 
 وسيلة النقل أو الشحننوع حاوية  ن وسيلة للنقلتعلى م أو

 حاوية شح  
 صغ ة شح حاوية  50
 اب ة شح حاوية  50
 مرابة 50
 طائرة 
 راابلل  50
 للشح   200
 اجملار  املائية الداخلية علىمرا   50
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 المواد المشعةنقل طبق على نأحكام خاصة ت 7-1-8
 لعز ال 7-1-8-1
هعررزل الطررروت، والعبرروات الشرراملة، وحاويررات الشررح  الرري حتتررو  علررى مرروات مشررعة، واملرروات املشررعة غرر   7-1-8-1-1

 )الرتا زي ( إلبعاتها ع : العبور املعبأة، يثناء النقل ويثناء التخزي  يف عمليات
يف مناطق العمل املشغولة بصفة منتظمة، وذلك مبسافات حتس  باستخدام معيرار برعرة العمال  )ي(

 ملي سيفرت يف السنة وبارامرتات منوذبية متحفظة؛ 5مقدارا 
 ويفرررررات اجلماررررور، يف املنرررراطق الرررري يرهاتهررررا اجلماررررور بصررررفة منتظمررررة، وذلررررك مبسررررافات حتسرررر  )ب(

 ملي سيفرت يف السنة وبارامرتات منوذبية متحفظة؛ 1باستخدام معيار برعة مقدارا 
حتمررر ، وذلرررك مبسرررافات حتسررر  باسرررتخدام معيرررار هعرررر  فررريلم  مل واألفرررالم الفوهوغرافيرررة الررري )ج(

ملرري سرريفرت لكررل شررحنة  0.1فوهرروغرايف غرر  حممرر  إلشررعاع بسررب   قررل املرراتة املشررعة مقرردارا 
 م  هذا الفيلم؛ 

  .2-3-1-7و 2-1-7واملوات اخلطرة األخرى وفقا  لألحكام الوارتة يف  ()ت
يف  III-YELLOW الثالثررررررة يو II-YELLOW الثا يررررررة الفئررررررةمرررررر   الشرررررراملةالعبرررررروات  يو ال هنقررررررل الطررررررروت 7-1-8-1-2

 الطررروت هررذا مبراقبررةإذا اررام األمررر يتعلررق مبقصررورات خمصصررة حصرررا  حلررراس مكلفررخت بشرركل خرراص  إال ،مقصررورات يشررغلاا رارراب
 .الشاملة العبوات يو
 حدود النشاط 7-1-8-2

مقصرورة واحرردة  يو النشراط يف عنرد واحرردقرريم  جممروعُ  2-8-1-7املبينررة يف اجلردول  ال يتجراوز احلردوتَ  
ط  روعي علرى ظارر ييرة وسريلة  قرل يخررى، لنقرل مروات غر  معبرأة ذات  شرا يو على ظار مرا  مالحي يف اجملار  املائية الداخلية

  .IP-3والنوع  IP-2والنوع  IP-1سطح م  النوع الملوثة  يبسام يو منخف 
 لمهههواد ذات النشهههاط النهههوعي المهههنخف لحهههدود النشهههاط اإلشهههعاعي  :2-8-1-7الجدول 

 غير معبأة أو سطح داخل طرود صناعيةالالملوثة  واألجسام
 حد النشاط اإلشعاعي لعنبر

 ينتقل مركبداخل  ُحجرة أو
 المجاري المائية الداخلية على

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل 
التي تستخدم في  غيرالنقل 

 طبيعة المادة المجاري المائية الداخلية
 موات ذات  شاط  وعي منخف  (LSA-I) بال حدوت بال حدوت

A2مثل قيمة  100
 لالحرتاق ة غ  قابلةصلبموات  (LSA-IIIو LSA-II) بال حدوت *

ة قابلررررررررة لالحرررررررررتاق ومجيررررررررع صررررررررلبمرررررررروات  (LSA-IIIو LSA-II) A2مثل قيمة  A2 100يمثال قيمة  10
 السوائل والغازات

 (SCO) سطحاليبسام ملوثة  A2 مثل قيمة A2 100يمثال قيمة  10
* A2 .هعي قيمة النشاط اإلشعاعي النوعي 
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 التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور 7-1-8-3
 ة.مأمو بطريقة هنضيد الشحنات يراعى  7-1-8-3-1
 لتنضريدي  يحكرام خاصرة بدوم هطبيق معبأة  شحنة عامةضم   شاملة ةعبو  يو طرتمزي   يو جيوز  قل 7-1-8-3-2

متوسرط  فيارا يتجراوز يال ، شرريطةاملنطبقرة املوافقرةقد هشرتط  السلطة املختصة على وب  التحديد يف شرااتة  ما باستثناء الشحنة،
 حقائ . يو مباشرة موضوعة تاخل ياياساورة اجمل بضائعهكوم ال ويال ،2/موات 15  السطحي دفق احلرار ال
علررررى  الشررررح وحاويررررات  الشرررراملةالطررررروت والعبرررروات  هنضرررريدو  الشررررح هراقرررر  عمليررررة حتميررررل حاويررررات  7-1-8-3-3

 التايل: النحو
، يقيرررد العررردت LSA-Iوشرررحنات مرروات اجملموعرررة  يسرررتوبب  شرررط االسرررتخدام احلصرررر  مرررا باسررتثناء )ي(

 وسررريلة  قرررل واحررردة ئيرررغ ملاررراالررري حت الشرررح وحاويرررات  الشررراملةاإلمجرررايل للطرررروت والعبررروات 
القررريم املوضرررحة يف  املعيةنرررة، وسررريلة النقرررلعلرررى مرررنت  ،يتجررراوز اجملمررروع الكلررري ملؤشررررات النقرررل ال

 ؛3-3-8-1-7اجلدول 
ملري سيفرت/سراعة عنرد ييررة  2ة عاتيرريتجراوز مسرتوى اإلشررعاع يف ظرل ظرروف النقرل ال يال يراعرى )ب(

م مررر   2ملررري سيفرت/سررراعة علرررى مسرررافة  0.1 قطرررة علرررى السرررطح اخلررراربي لوسررريلة النقرررل، و
 ، باسررررررتثناء الشررررررحنات الرررررري هنقررررررل يف  طرررررراق االسررررررتخدام احلصررررررر  بالشرررررراحناتالسررررررطح هررررررذا

و هلررك احلالرة هكرروم حرردوت النشراط اإلشررعاعي حررول العربرة حسرربما هرر ويف احلديديررة، السركك يو
 )ب( و)ج(؛2-1-3-2-7مبخت يف 

وعلرى مرنت وسريلة للنقرل  الشح احلربية يف حاوية احلالة يمام ملؤشرات ال يتجاوز اجملموع الكلي  )ج(
  .2-4-8-1-7يف اجلدول  بينةالقيم امل

 ووسهههائل النقههل التهههي الشههحني حاويهههات فههالنقهههل مؤشههرات دود حهه :3-3-8-1-7 الجدول
 تخضع لالستخدام الحصري ال

 شحني حاوية فلنقل مؤشرات ال يالمجموع الكلحد 
 وسيلة النقل أو الشحننوع حاوية  ن وسيلة للنقلتعلى م أو

 حاوية شح  
 صغ ة شح حاوية  50
 اب ة شح حاوية  50
 مرابة 50
 طائرة 
 راابلل  50
 للشح   200
 اجملار  املائية الداخلية علىمرا   50
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 شحني حاوية فلنقل مؤشرات ال يالمجموع الكلحد 
 وسيلة النقل أو الشحننوع حاوية  ن وسيلة للنقلتعلى م أو

 )ي(مرا  ئر  
 حمدتة على ظار املرا :  مساحة يو ُحجرة يو عند (1) 
 صغ ة شح ، حاويات شاملةطروت، عبوات   50
 اب ة  شح حاويات   200
 جمموع املرا : (2) 
 عبوات شاملة، حاويات شح  صغ ةطروت،   200

 اب ة  شح حاويات   بال حدوت
هُنقَرل  يال شرريطة ،السرف ب اراجيروز  قل 2-1-3-2-7واملسرتوفية ألحكرام علرى ظارهرا  يو مرابرةاحملمولرة يف  الشاملةالعبوات  يو الطروت )ي(

 .يثناء وبوت هذا على منت السفينة املرابة م يف ي  وق  

ييررة شررحنة يتجرراوز يمررام احلربيررة  يو 10النقررل لررا مؤشررر عبرروة شرراملة يتجرراوز  يو ال جيرروز  قررل ي  طرررت 7-1-8-3-4
 يف إطار االستخدام احلصر . إال 50 لا
 اشتراطات إضافية متعلقة بالنقل والتخزين في عمليات عبور المواد االنشطارية 7-1-8-4
مرروات ا شررطارية خمزو ررة خررالل علررى  حتتررو الرري  شررح وحاويررات ال الشرراملةيقيررد عرردت الطررروت والعبرروات  7-1-8-4-1

. ويراعى يف 50يتجاوز  ال موعةاجملاحلربية يف  احلالة يمامؤشرات اجملموع الكلي مل هقييدا  جيعلمزي  واحدة  مساحةالعبور يف يية 
 .اجملموعات األخرى بيناا وبختم  6قل ع  ه ال مسافةال جمموعة هر    مزي 

يف  يو احلربيرة علرى مرنت وسريلة للنقرل احلالرة يمرامؤشررات يف احلاالت الي يتجراوز فيارا اجملمروع الكلري مل 7-1-8-4-2
م علررى  6 فصررل هررذا اجملموعررة مبسررافة، يراعررى يف التخررزي  2-4-8-1-7جلرردول هررو مسررموح برر  يف ا امررا  ،50الشررح  حاويرة 
وسرائل عر   يو مروات ا شرطاريةعلرى  حتترو الري  شرح حاويرات ال يو الشراملةالعبوات  يو ع  اجملموعات األخرى م  الطروت األقل

 وات مشعة.مالنقل األخرى احلاملة 
 الشههههحنالحرجيههههة فههههي حاويههههات الحالههههة أمههههان حههههدود مؤشههههرات  :2-4-8-1-7الجدول 

 لمواد انشطاريةملة الحا ووسائل النقل

 وسيلة النقل أو نوع حاوية البضائع

الحرجية في حاوية  الحالة أمانلمؤشرات حد المجموع الكلي 
 متن وسيلة للنقل على أو شحن

 تخضع لالستخدام الحصري ال تخضع لالستخدام الحصري
   حاوية شح 

 ال شيء 50 صغ ة شح حاوية 
 100 50 اب ة  شح حاوية 

 100 50 مراية
   طائرة

 ال شيء 50 راابلل 
 100 50 بضائعلل 
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 وسيلة النقل أو نوع حاوية البضائع

الحرجية في حاوية  الحالة أمانلمؤشرات حد المجموع الكلي 
 متن وسيلة للنقل على أو شحن

 تخضع لالستخدام الحصري ال تخضع لالستخدام الحصري
 100 50 اجملار  املائية الداخلية علىمرا  

   )ي(مرا  ئر 
   حمدتة على ظار املرا : مساحة يو ُحجرة يو عند (1)

 100 50 صغ ة شح حاويات  طروت، عبوات شاملة، 
 100 50 اب ة  شح حاويات  

   املرا : يف ما جمموع (2)
 )ج(200 )ب(200 صغ ة شح حاويات  طروت، عبوات شاملة، 
 )ج(بال حدوت )ب(بال حدوت اب ة  شح حاويات  

 هنقرل يال شرريطة بالسرف ، ااجيوز  قل 2-1-3-2-7على ظارها واملستوفية ألحكام  يو احملمولة يف شاحنة الشاملةالعبوات  يو الطروت )ي(
مضرررع لالسرررتخدام عنررروام "حتررر  قررريم املبينرررة هلرررك احلالرررة، هنطبرررق ال ويف علرررى ظارررر املراررر . هرررذا يثنررراء وبررروت املرابرررةمررر   يف ي  وقررر 

 . "احلصر 
  وهنضريد مناولرة جترر ، و 50احلربيرة يف ييرة جمموعرة  احلالرة يمرامؤشررات يتجراوز اجملمروع الكلري مل يال وهنضريدهايراعى يف مناولة الشرحنة  )ب(

 م. 6هقل ع   ال مسافة بيناا وبخت اجملموعات األخرى هرت ال جمموعة ئيغ 
  وهنضرريد ، وجترر  مناولرة100احلربيرة يف ييرة جمموعرة  احلالرة يمرامؤشررات يتجراوز اجملمروع الكلري مل يال الشرحنة وهنضريد يراعرى يف مناولرة ج()

جيروز حالة النقل الذ  خيضرع لالسرتخدام احلصرر   ويف م. 6هقل ع   ال مسافة بيناا وبخت اجملموعات األخرى هرت  ال جمموعة ئيغ
 يم هشغل محوالت يخرى مالئمة احليز الفاصل بخت اجملموعات.

 5-3-2-7-2هسررررررتويف املرررررروات اال شررررررطارية الرررررري هفرررررري بأحررررررد األحكررررررام مرررررر  )ي( إىل )و( الرررررروارتة يف  7-1-8-4-3
 االشرتاطات التالية:

 ؛لكل شحنة 5-3-2-7-2م  )ي( إىل )و( الوارتة يف  كاماألحبأحد  إال ال يسمح )ي(

)و( 5-3-2-7-2باحدى املوات اال شطارية املعتمدة يف الطروت املصرنفة وفقرا  ألحكرام  ال يسمح إال )ب(
 هسمح شااتة االعتمات بوبوت موات متعدتة؛ لكل شحنة ما مل

 )ج( يف شرررحنة5-3-2-7-2ام هنقرررل املررروات اال شرررطارية املعبرررأة يف طرررروت مصرررنفة وفقرررا  ألحكررر )ج(
  ؛ 45هتجاوز فياا اتلة النويدات اال شطارية  ال

 )ت( يف شررررحنة5-3-2-7-2هنقررررل املرررروات اال شررررطارية املعبررررأة يف طررررروت مصررررنفة وفقررررا  ألحكررررام  )ت(
  ؛ 15هتجاوز فياا اتلة النويدات اال شطارية  ال

مبوبر  )ه( 5-3-2-7-2واملصرنفة وفقرا  ألحكرام املعبرأة  يو هنقل املروات اال شرطارية غر  املعبرأة )ه(
  . 45هتجاوز فياا اتلة النويدات اال شطارية  ال االستخدام احلصر  يف وسيلة  قل

 الملوثة والعبوات تسرب، أو الطرود المصابة بعطب 7-1-8-5
 حصررل منرر مبررا إذا اشررتب  يف يم الطرررت ر  يو هسرررب، حيصررل منرر  يو يصرري  بعطرر  مررا إذا اهضررح يم طرررتا   7-1-8-5-1

ميكرر  هقرردير مرردى التلرروث ومسررتوى اإلشررعاع يف  مررا ويترروىل شررخص مؤهررل بأسرررع ،معاينررة الطرررت دقيةررعطرر ، هب ُيصرري  يو هسرررب
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 شحني حاوية فلنقل مؤشرات ال يالمجموع الكلحد 
 وسيلة النقل أو الشحننوع حاوية  ن وسيلة للنقلتعلى م أو

 )ي(مرا  ئر  
 حمدتة على ظار املرا :  مساحة يو ُحجرة يو عند (1) 
 صغ ة شح ، حاويات شاملةطروت، عبوات   50
 اب ة  شح حاويات   200
 جمموع املرا : (2) 
 عبوات شاملة، حاويات شح  صغ ةطروت،   200

 اب ة  شح حاويات   بال حدوت
هُنقَرل  يال شرريطة ،السرف ب اراجيروز  قل 2-1-3-2-7واملسرتوفية ألحكرام علرى ظارهرا  يو مرابرةاحملمولرة يف  الشاملةالعبوات  يو الطروت )ي(

 .يثناء وبوت هذا على منت السفينة املرابة م يف ي  وق  

ييررة شررحنة يتجرراوز يمررام احلربيررة  يو 10النقررل لررا مؤشررر عبرروة شرراملة يتجرراوز  يو ال جيرروز  قررل ي  طرررت 7-1-8-3-4
 يف إطار االستخدام احلصر . إال 50 لا
 اشتراطات إضافية متعلقة بالنقل والتخزين في عمليات عبور المواد االنشطارية 7-1-8-4
مرروات ا شررطارية خمزو ررة خررالل علررى  حتتررو الرري  شررح وحاويررات ال الشرراملةيقيررد عرردت الطررروت والعبرروات  7-1-8-4-1

. ويراعى يف 50يتجاوز  ال موعةاجملاحلربية يف  احلالة يمامؤشرات اجملموع الكلي مل هقييدا  جيعلمزي  واحدة  مساحةالعبور يف يية 
 .اجملموعات األخرى بيناا وبختم  6قل ع  ه ال مسافةال جمموعة هر    مزي 

يف  يو احلربيرة علرى مرنت وسريلة للنقرل احلالرة يمرامؤشررات يف احلاالت الي يتجراوز فيارا اجملمروع الكلري مل 7-1-8-4-2
م علررى  6 فصررل هررذا اجملموعررة مبسررافة، يراعررى يف التخررزي  2-4-8-1-7جلرردول هررو مسررموح برر  يف ا امررا  ،50الشررح  حاويرة 
وسرائل عر   يو مروات ا شرطاريةعلرى  حتترو الري  شرح حاويرات ال يو الشراملةالعبوات  يو ع  اجملموعات األخرى م  الطروت األقل

 وات مشعة.مالنقل األخرى احلاملة 
 الشههههحنالحرجيههههة فههههي حاويههههات الحالههههة أمههههان حههههدود مؤشههههرات  :2-4-8-1-7الجدول 

 لمواد انشطاريةملة الحا ووسائل النقل

 وسيلة النقل أو نوع حاوية البضائع

الحرجية في حاوية  الحالة أمانلمؤشرات حد المجموع الكلي 
 متن وسيلة للنقل على أو شحن

 تخضع لالستخدام الحصري ال تخضع لالستخدام الحصري
   حاوية شح 

 ال شيء 50 صغ ة شح حاوية 
 100 50 اب ة  شح حاوية 

 100 50 مراية
   طائرة

 ال شيء 50 راابلل 
 100 50 بضائعلل 
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 وسيلة النقل أو نوع حاوية البضائع

الحرجية في حاوية  الحالة أمانلمؤشرات حد المجموع الكلي 
 متن وسيلة للنقل على أو شحن

 تخضع لالستخدام الحصري ال تخضع لالستخدام الحصري
 100 50 اجملار  املائية الداخلية علىمرا  

   )ي(مرا  ئر 
   حمدتة على ظار املرا : مساحة يو ُحجرة يو عند (1)

 100 50 صغ ة شح حاويات  طروت، عبوات شاملة، 
 100 50 اب ة  شح حاويات  

   املرا : يف ما جمموع (2)
 )ج(200 )ب(200 صغ ة شح حاويات  طروت، عبوات شاملة، 
 )ج(بال حدوت )ب(بال حدوت اب ة  شح حاويات  

 هنقرل يال شرريطة بالسرف ، ااجيوز  قل 2-1-3-2-7على ظارها واملستوفية ألحكام  يو احملمولة يف شاحنة الشاملةالعبوات  يو الطروت )ي(
مضرررع لالسرررتخدام عنررروام "حتررر  قررريم املبينرررة هلرررك احلالرررة، هنطبرررق ال ويف علرررى ظارررر املراررر . هرررذا يثنررراء وبررروت املرابرررةمررر   يف ي  وقررر 

 . "احلصر 
  وهنضريد مناولرة جترر ، و 50احلربيرة يف ييرة جمموعرة  احلالرة يمرامؤشررات يتجراوز اجملمروع الكلري مل يال وهنضريدهايراعى يف مناولة الشرحنة  )ب(

 م. 6هقل ع   ال مسافة بيناا وبخت اجملموعات األخرى هرت ال جمموعة ئيغ 
  وهنضرريد ، وجترر  مناولرة100احلربيرة يف ييرة جمموعرة  احلالرة يمرامؤشررات يتجراوز اجملمروع الكلري مل يال الشرحنة وهنضريد يراعرى يف مناولرة ج()

جيروز حالة النقل الذ  خيضرع لالسرتخدام احلصرر   ويف م. 6هقل ع   ال مسافة بيناا وبخت اجملموعات األخرى هرت  ال جمموعة ئيغ
 يم هشغل محوالت يخرى مالئمة احليز الفاصل بخت اجملموعات.

 5-3-2-7-2هسررررررتويف املرررررروات اال شررررررطارية الرررررري هفرررررري بأحررررررد األحكررررررام مرررررر  )ي( إىل )و( الرررررروارتة يف  7-1-8-4-3
 االشرتاطات التالية:

 ؛لكل شحنة 5-3-2-7-2م  )ي( إىل )و( الوارتة يف  كاماألحبأحد  إال ال يسمح )ي(

)و( 5-3-2-7-2باحدى املوات اال شطارية املعتمدة يف الطروت املصرنفة وفقرا  ألحكرام  ال يسمح إال )ب(
 هسمح شااتة االعتمات بوبوت موات متعدتة؛ لكل شحنة ما مل

 )ج( يف شرررحنة5-3-2-7-2ام هنقرررل املررروات اال شرررطارية املعبرررأة يف طرررروت مصرررنفة وفقرررا  ألحكررر )ج(
  ؛ 45هتجاوز فياا اتلة النويدات اال شطارية  ال

 )ت( يف شررررحنة5-3-2-7-2هنقررررل املرررروات اال شررررطارية املعبررررأة يف طررررروت مصررررنفة وفقررررا  ألحكررررام  )ت(
  ؛ 15هتجاوز فياا اتلة النويدات اال شطارية  ال

مبوبر  )ه( 5-3-2-7-2واملصرنفة وفقرا  ألحكرام املعبرأة  يو هنقل املروات اال شرطارية غر  املعبرأة )ه(
  . 45هتجاوز فياا اتلة النويدات اال شطارية  ال االستخدام احلصر  يف وسيلة  قل

 الملوثة والعبوات تسرب، أو الطرود المصابة بعطب 7-1-8-5
 حصررل منرر مبررا إذا اشررتب  يف يم الطرررت ر  يو هسرررب، حيصررل منرر  يو يصرري  بعطرر  مررا إذا اهضررح يم طرررتا   7-1-8-5-1

ميكرر  هقرردير مرردى التلرروث ومسررتوى اإلشررعاع يف  مررا ويترروىل شررخص مؤهررل بأسرررع ،معاينررة الطرررت دقيةررعطرر ، هب ُيصرري  يو هسرررب
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التحميررل والتفريرررغ املتا ررة، ومجيرررع املرروات األخررررى  ومسررراحاتالطرررت  تيجرررة لررذلك. ويشرررمل  طرراق التقيررريم الطرررت، ووسررريلة النقررل، 
ا اقتضررى األمررر ذلررك. وهتخررذ خطرروات إضررافية، عنررد االقتضرراء، لوقايررة األشررخاص واملمتلكررات والبيئررة، املنقولررة يف وسرريلة النقررل إذ

 العط  وهقليلاا إىل احلد األتىن. يو ، بغية التغل  على عواق  هذا التسرباملعنيةوفقا  لألحكام الي هضعاا السلطة املختصة 
احملتويرررات املشرررعة بكميررررات هتجررراوز احلررردوت املسرررموح لررررا ب الرررري هسررررِّ  يو املعطوبرررة،جيررروز  قرررل الطرررروت  7-1-8-5-2
 إعرررراتة هتيئتاررررا يو رسررررل حرررر  يررررتم إصررررالحااه ال إىل موقررررع مؤقرررر  مقبررررول خيضررررع لإلشررررراف، ولكرررر  ،ظررررروف النقررررل العاتيررررة يف

 هلوثاا. وإزالة
غررر  لملشررعة جترررى فحرروص توريررة لوسرريلة النقررل واملعرردات الرري هسررتخدم بصررورة منتظمررة يف  قررل املرروات ا 7-1-8-5-3

 بخت هواهر مثل هذا الفحوص واحتمال التلوث واملدى الذ  هنقل في  املوات املشعة. ويراعى التناس حتديد مستوى التلوث. 
بازالررة يقرروم شررخص مؤهررل يف يسرررع وقرر  وكرر   ،5-5-8-1-7هررو منصرروص عليرر  يف  مررا باسررتثناء 7-1-8-5-4

يثنرراء  قررل املررروات  2-1-9-1-4برررالتلوث فرروق احلرردوت املرررذاورة يف   يصرريي  برررزء مناررا  يو معرردات يو ييررة وسررريلة  قررل هلرروث
إذا  إال يسررررمح باعرررراتة اسررررتخداماا وال ميكروسيفرت/سرررراعة علررررى السررررطح، 5يظاررررر فياررررا مسررررتوى إشررررعاع يتجرررراوز  يو املشررررعة،

 استوفي  الشروط التالية:
 ؛2-1-9-1-4يتجاوز احلدوت املذاورة يف  ال املعاجلَ اام التلوث غ   )ي(
 ميكروسيفرت/ساعة على السطح. 5اام مستوى اإلشعاع النابم ع  التلوث الثاب  يقل م   ب()

غر  وسيلة  قل خمصصة لنقل مروات مشرعة  يو ،للسوائ  اوية وسيطةح يو صاريج، يو ،شح يية حاوية  7-1-8-5-5
 يتعلرق فيمرا ،4-5-8-1-7و 4-1-9-1-4م  الشروط الوارتة يف الفقرهخت  فاي مستثناة يف إطار االستخدام احلصر  معبأة

 يف  طاق ذلك االستخدام احلصر  توم غ ا.  تام وما بأسطحاا الداخلية فقط
 اشتراطات أخرى 7-1-8-6
السرررلطة املختصرررة املعنيرررة يف يقررررب وقررر   هبلرررغو  مرررأموم،هسرررليم الشرررحنة، هوضرررع يف مكرررام  حرررخت يتعرررذر 7-1-8-6-1

 .الي هتخذالتداب  هتعلق بالي التعليمات للحصول على ويقدم طل   ،وك 
 العوارض التي تصيب بضائع خطرة أثناء النقل  أو التبليغ عن الحوادث 7-1-9
لدولرة للسرلطة املختصرة ا عنارا النقرل هبلَّرغ يثنراء بضرائع خطررة إصابةالي هنطو  على  والعوار احلواتث  7-1-9-1

 الدولة ووفقا  للقا وم الدويل املنطبق.الي وقع  فياا، وذلك وفقا  ملقتضيات التبليغ يف هلك 
، 4-1-4-5املعلومرات الرري هبلةررغ هتضررم  علررى األقررل وصررف البضررائع علررى النحررو املنصرروص عليرر  يف و  7-1-9-2

 ، والترراري  واملكررام، واخلسررائر املقرردرة يف البضررائع اخلطرررة، ومعلومررات عرر  االحتررواء )مثررل  رروع العبرروةالعررار  يو ووصررف احلرراتث
لبضرررائع االصررراريج هسرررب  يف هسررررب  يو وعالمرررات التعريرررف، والسرررعة والكميرررة( وسرررب  و ررروع ي  خلرررل يف العبررروة الصررراريج، يو

 اخلطرة.
ي رواع معينرة مر  البضرائع  العروار  يو جيوز يم هستث  م  هذا االشرتاطات املتعلقة بالتبليغ عر  احلرواتث 7-1-9-3

 يقرا القا وم الدويل املنطبق. يو اخلطرة، وذلك على النحو الذ  حتدتا السلطة املختصة
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  االحتفاظ بمعلومات نقل البضائع الخطرة 7-1-10
حدتهرر   ملررا حيررتف  الناقررل بنسررخة مرر  مسررتند  قررل البضررائع اخلطرررة وباملعلومررات والوثررائق اإلضررافية، طبقررا   7-1-10-1

 هقل ع  ثالثة يشار. ال هذا الالئحة، لفرتة
يف  ظام حاسويب، يُفرَت  يف الناقل يم يستطيع هقدمياا مطبوعة  يو و يا  ويف حالة حف  املستندات إلكرت  7-1-10-2

 على الورق.
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التحميررل والتفريرررغ املتا ررة، ومجيرررع املرروات األخررررى  ومسررراحاتالطرررت  تيجرررة لررذلك. ويشرررمل  طرراق التقيررريم الطرررت، ووسررريلة النقررل، 
ا اقتضررى األمررر ذلررك. وهتخررذ خطرروات إضررافية، عنررد االقتضرراء، لوقايررة األشررخاص واملمتلكررات والبيئررة، املنقولررة يف وسرريلة النقررل إذ

 العط  وهقليلاا إىل احلد األتىن. يو ، بغية التغل  على عواق  هذا التسرباملعنيةوفقا  لألحكام الي هضعاا السلطة املختصة 
احملتويرررات املشرررعة بكميررررات هتجررراوز احلررردوت املسرررموح لررررا ب الرررري هسررررِّ  يو املعطوبرررة،جيررروز  قرررل الطرررروت  7-1-8-5-2
 إعرررراتة هتيئتاررررا يو رسررررل حرررر  يررررتم إصررررالحااه ال إىل موقررررع مؤقرررر  مقبررررول خيضررررع لإلشررررراف، ولكرررر  ،ظررررروف النقررررل العاتيررررة يف

 هلوثاا. وإزالة
غررر  لملشررعة جترررى فحرروص توريررة لوسرريلة النقررل واملعرردات الرري هسررتخدم بصررورة منتظمررة يف  قررل املرروات ا 7-1-8-5-3

 بخت هواهر مثل هذا الفحوص واحتمال التلوث واملدى الذ  هنقل في  املوات املشعة. ويراعى التناس حتديد مستوى التلوث. 
بازالررة يقرروم شررخص مؤهررل يف يسرررع وقرر  وكرر   ،5-5-8-1-7هررو منصرروص عليرر  يف  مررا باسررتثناء 7-1-8-5-4

يثنرراء  قررل املررروات  2-1-9-1-4برررالتلوث فرروق احلرردوت املرررذاورة يف   يصرريي  برررزء مناررا  يو معرردات يو ييررة وسررريلة  قررل هلرروث
إذا  إال يسررررمح باعرررراتة اسررررتخداماا وال ميكروسيفرت/سرررراعة علررررى السررررطح، 5يظاررررر فياررررا مسررررتوى إشررررعاع يتجرررراوز  يو املشررررعة،

 استوفي  الشروط التالية:
 ؛2-1-9-1-4يتجاوز احلدوت املذاورة يف  ال املعاجلَ اام التلوث غ   )ي(
 ميكروسيفرت/ساعة على السطح. 5اام مستوى اإلشعاع النابم ع  التلوث الثاب  يقل م   ب()

غر  وسيلة  قل خمصصة لنقل مروات مشرعة  يو ،للسوائ  اوية وسيطةح يو صاريج، يو ،شح يية حاوية  7-1-8-5-5
 يتعلرق فيمرا ،4-5-8-1-7و 4-1-9-1-4م  الشروط الوارتة يف الفقرهخت  فاي مستثناة يف إطار االستخدام احلصر  معبأة

 يف  طاق ذلك االستخدام احلصر  توم غ ا.  تام وما بأسطحاا الداخلية فقط
 اشتراطات أخرى 7-1-8-6
السرررلطة املختصرررة املعنيرررة يف يقررررب وقررر   هبلرررغو  مرررأموم،هسرررليم الشرررحنة، هوضرررع يف مكرررام  حرررخت يتعرررذر 7-1-8-6-1

 .الي هتخذالتداب  هتعلق بالي التعليمات للحصول على ويقدم طل   ،وك 
 العوارض التي تصيب بضائع خطرة أثناء النقل  أو التبليغ عن الحوادث 7-1-9
لدولرة للسرلطة املختصرة ا عنارا النقرل هبلَّرغ يثنراء بضرائع خطررة إصابةالي هنطو  على  والعوار احلواتث  7-1-9-1

 الدولة ووفقا  للقا وم الدويل املنطبق.الي وقع  فياا، وذلك وفقا  ملقتضيات التبليغ يف هلك 
، 4-1-4-5املعلومرات الرري هبلةررغ هتضررم  علررى األقررل وصررف البضررائع علررى النحررو املنصرروص عليرر  يف و  7-1-9-2

 ، والترراري  واملكررام، واخلسررائر املقرردرة يف البضررائع اخلطرررة، ومعلومررات عرر  االحتررواء )مثررل  رروع العبرروةالعررار  يو ووصررف احلرراتث
لبضرررائع االصررراريج هسرررب  يف هسررررب  يو وعالمرررات التعريرررف، والسرررعة والكميرررة( وسرررب  و ررروع ي  خلرررل يف العبررروة الصررراريج، يو

 اخلطرة.
ي رواع معينرة مر  البضرائع  العروار  يو جيوز يم هستث  م  هذا االشرتاطات املتعلقة بالتبليغ عر  احلرواتث 7-1-9-3

 يقرا القا وم الدويل املنطبق. يو اخلطرة، وذلك على النحو الذ  حتدتا السلطة املختصة
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  2-7الفصل 
 محددة نقل تتعلق بطرائقأحكام 

 التطبيق واألحكام العامة 7-2-1
. وهضراف هرذا بعيناا قل  بطرائقهنطبق على عمليات  قل البضائع اخلطرة  ا  هذا الفصل يحكام ضم يت 7-2-1-1

  .1-7على النحو املنصوص علي  يف الفصل  وسائط النقلاألحكام إىل األحكام الي هنطبق على مجيع 
  على نقل الصهاريج النقالة على المركباتتنطبق أحكام خاصة  7-2-2

ات هكرروم وسررائل التثبيرر  فياررا قرراترة يف ظررروف يقصررى محولررة علررى مرابرر إال ال هنقررل الصررااريج النقالررة 
، 12-2-4-7-6 يف يو 9-2-3-7-6و 12-2-2-7-6وى املبينررة يف مسررموح لررا للصررااريج النقالررة علررى امتصرراص الُقرر

 .حسبما يناس 
 أحكام خاصة تنطبق على نقل المواد المشعة 7-2-3
 النقل بالسكك الحديدية وبالطرق البرية 7-2-3-1
حاويررات  يو عبرروات شرراملة يو ا  مرابررات السرركك احلديديررة والشرراحنات الديررة الرري هنقررل طررروت جيرر  يف 7-2-3-1-1
هنقررل شررحنات يف إطررار  يو ،7E يو 7Cو 7Bو 7Aاالنمرراذج  2-2-2-2-5مرر  البطاقررات املوضررحة يف  موسررومة بررأ  شررح لل

 ال م :( على  7D)النموذج  1-3-5الشكل  لوحة اإلعالم اخلاربية املبينة يف يم هُبد  االستخدام احلصر ،
 اجلداري  اجلا بيخت اخلاربيخت يف حالة مرابات السكك احلديدية؛ )ي(

 الدية. املراباتاجلداري  اجلا بيخت اخلاربيخت واجلدار اخللفي اخلاربي يف حالة  )ب(
برردوم بوا رر ، جيرروز هثبيرر  لوحرررات اإلعررالم اخلاربيررة علررى الوحرردة املقلررة للحمولرررة  رابررةامل وإذا اا رر  

باللوحررات املثبتررة علررى  يالكبرر ة احلجررم، يكتفرر الشررح حاويررات  يو حالررة الصررااريج ويف مباشرررة شررريطة يم هكرروم مرئيررة بسرراولة؛
لتثبي  لوحرات يارد حجمرا ، جيروز هقليرل  اافيةعلياا مساحة  يكوم  ال الي املراباتيف حالة  يما .الشح حاويات  يو الصااريج

 صلة هلا باحملتويات. ال ال لوحة هنزعمم. و  100إىل  1-3-5يبعات اللوحة الوارت وصفاا يف الشكل 
 يلي: ما مستوى اإلشعاع زيتجاو  ال بالشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصر ، يتعلق فيما 7-2-3-1-2

جيروز  وال ،شراملةعبروة  يو لى السطح اخلراربي أل  طررتملي سيفرت/ساعة عند يية  قطة ع 10 )ي(
 بالشروط التالية: إال ملي سيفرت/ساعة 2يم يتجاوز 

بسرررياج حيرررول توم وصرررول األشرررخاص غررر  املرررأذوم هلرررم إىل تاخرررل مرررزوتة  املرابرررةكررروم ه '1'
 ؛يةعاتالسياج يثناء ظروف النقل ال

سررياج يررغ يظررل وضررعاا ثابتررا  تاخررل ة ئشرراملالعبرروة ال يو هتخررذ هرهيبررات لتررأمخت الطرررتو  '2'
 يف ظروف النقل العاتية؛ رابةامل
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. وهضراف هرذا بعيناا قل  بطرائقهنطبق على عمليات  قل البضائع اخلطرة  ا  هذا الفصل يحكام ضم يت 7-2-1-1
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  على نقل الصهاريج النقالة على المركباتتنطبق أحكام خاصة  7-2-2

ات هكرروم وسررائل التثبيرر  فياررا قرراترة يف ظررروف يقصررى محولررة علررى مرابرر إال ال هنقررل الصررااريج النقالررة 
، 12-2-4-7-6 يف يو 9-2-3-7-6و 12-2-2-7-6وى املبينررة يف مسررموح لررا للصررااريج النقالررة علررى امتصرراص الُقرر

 .حسبما يناس 
 أحكام خاصة تنطبق على نقل المواد المشعة 7-2-3
 النقل بالسكك الحديدية وبالطرق البرية 7-2-3-1
حاويررات  يو عبرروات شرراملة يو ا  مرابررات السرركك احلديديررة والشرراحنات الديررة الرري هنقررل طررروت جيرر  يف 7-2-3-1-1
هنقررل شررحنات يف إطررار  يو ،7E يو 7Cو 7Bو 7Aاالنمرراذج  2-2-2-2-5مرر  البطاقررات املوضررحة يف  موسررومة بررأ  شررح لل

 ال م :( على  7D)النموذج  1-3-5الشكل  لوحة اإلعالم اخلاربية املبينة يف يم هُبد  االستخدام احلصر ،
 اجلداري  اجلا بيخت اخلاربيخت يف حالة مرابات السكك احلديدية؛ )ي(

 الدية. املراباتاجلداري  اجلا بيخت اخلاربيخت واجلدار اخللفي اخلاربي يف حالة  )ب(
برردوم بوا رر ، جيرروز هثبيرر  لوحرررات اإلعررالم اخلاربيررة علررى الوحرردة املقلررة للحمولرررة  رابررةامل وإذا اا رر  

باللوحررات املثبتررة علررى  يالكبرر ة احلجررم، يكتفرر الشررح حاويررات  يو حالررة الصررااريج ويف مباشرررة شررريطة يم هكرروم مرئيررة بسرراولة؛
لتثبي  لوحرات يارد حجمرا ، جيروز هقليرل  اافيةعلياا مساحة  يكوم  ال الي املراباتيف حالة  يما .الشح حاويات  يو الصااريج

 صلة هلا باحملتويات. ال ال لوحة هنزعمم. و  100إىل  1-3-5يبعات اللوحة الوارت وصفاا يف الشكل 
 يلي: ما مستوى اإلشعاع زيتجاو  ال بالشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصر ، يتعلق فيما 7-2-3-1-2

جيروز  وال ،شراملةعبروة  يو لى السطح اخلراربي أل  طررتملي سيفرت/ساعة عند يية  قطة ع 10 )ي(
 بالشروط التالية: إال ملي سيفرت/ساعة 2يم يتجاوز 

بسرررياج حيرررول توم وصرررول األشرررخاص غررر  املرررأذوم هلرررم إىل تاخرررل مرررزوتة  املرابرررةكررروم ه '1'
 ؛يةعاتالسياج يثناء ظروف النقل ال

سررياج يررغ يظررل وضررعاا ثابتررا  تاخررل ة ئشرراملالعبرروة ال يو هتخررذ هرهيبررات لتررأمخت الطرررتو  '2'
 يف ظروف النقل العاتية؛ رابةامل
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 ؛هنزيل يو ي  حتميل ةالشحن  قل ال يتخللو  '3'
يف ذلرررك السرررطح  مبررا ح اخلاربيرررة للشررراحنة،و ملرري سيفرت/سررراعة عنرررد ييررة  قطرررة علرررى السررط 2و )ب(

املفتوحررررة، عنررررد ييررررة  قطررررة علررررى األسررررطح املسررررتوية  املرابرررراتالسررررفلي، يو، يف حالررررة  يو العلررررو 
، وعلررى السررطح العلررو  للحمولررة، وعلررى السررطح للمرابررةالبررارزة مرر  احلررواف اخلاربيررة  العموتيررة

 ؛للمرابةاخلاربي السفلي 
الرري  العموتيررةح املسررتوية و م مرر  السررط 2ملرري سيفرت/سرراعة عنررد ييررة  قطررة علررى مسررافة  0.1و )ج(

مفتوحة، عند يية  قطة مرابة احلمولة يف يف حالة  قل يو،  للمرابةة اخلاربية ح اجلا بيو متثلاا السط
 .للمرابةالبارزة م  احلواف اخلاربية  العموتيةم م  األسطح املستوية  2على مسافة 

 ا  الررري حتمرررل طرررروت املرابررراتيف  دخوليسرررمح لغررر  السرررائق واملسررراعدي  بالررر ال الديرررة، املرابررراتيف حالرررة  7-2-3-1-3
 .(III-YELLOW)الثالثة  يو (II-YELLOW)الثا ية علياا البطاقات املميزة للفئتخت شح  حاويات  يو عبوات شاملة يو

 النقل بالسفن 7-2-3-2
مسررتوى اإلشررعاع  يفرروقالرري  الشرراملةالعبرروات  يو العبرروات برردوم هرهيرر  اسررتثنائي نقررل بالسررف هُ  يم حيظررر 7-2-3-2-1

هررنص عليرر   ملررا وفقررا   ،يف إطررار االسررتخدام احلصررر  يارراعل يو مرابررةهكرر  منقولررة يف  مررا مل ملرري سيفرت/سرراعة، 2السررطحي لررا 
  .3-3-8-1-7اجلدول على  )ي(احلاشية 

خراص  خمصصرة السرتعمالسرفينة  قرل شرحنات بواسرطة  3-3-8-1-7يستث  م  الشرروط املبينرة يف  7-2-3-2-2
  قل موات مشعة، شريطة استيفاء الشروط التالية: لغر  مكرةسة - ةمستأبر  الكوهن يو ائكم هصميما - وهي

رفررع علماررا علررى السررفينة بر اجمررا  للوقايررة مرر  اإلشررعاعات هعتمررد السررلطة املختصررة يف الدولررة الرري يُ  )ي(
 طل  ذلك؛ إذاتوقف في  السفينة هخاصا  بالشحنة، وهقرا السلطة املختصة يف ال مرفأ 

يف ذلرك حتميرل ي  شرحنات يف مرافر   مبرا لتنضيد طوال الرحلة،حتدت مسبقا  الرتهيبات املتعلقة باو  )ب(
 ؛مسارهاالسفينة على  اتوقف فياه

 .وهنزيلاايشرف يشخاص مؤهلوم لنقل املوات املشعة على حتميل الشحنات و قلاا و  )ج(
 النقل الجوي 7-2-3-3
 على منت طائرات الرااب. B(M)النوع نقل الطروت والشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصر  م  ال ه 7-2-3-3-1
ملرررزوتة بفتحرررات للتاويرررة، والطرررروت الررري هتطلررر  هديررردا  خاربيرررا  ا B(M)النررروع لطرررروت مررر  ا ال هنقرررل بررروا   7-2-3-3-2

مرروات سررائلة هلقائيررة علررى ، والطررروت الرري مضررع لضرروابط هشررغيلية يثنرراء النقررل، والطررروت الرري حتتررو  إضررافيةهديررد  منظومررةبواسررطة 
 االشتعال.

ملررررري  2الررررري يتجررررراوز فيارررررا مسرررررتوى اإلشرررررعاع السرررررطحي  الشررررراملةالعبررررروات  يو الطرررررروت بررررروا   نقرررررلال ه 7-2-3-3-3
 .استثنائيمبوب  هرهي   إال سيفرت/ساعة

463 

 أحكام تتعلق بأمان النقل البري والسكك الحديدية وعلى المجاري المائية الداخلية  7-2-4
 . 4-1لى وسائط النقل اافة حسبما ورتت يف الفصل هضاف هذا األحكام إىل األحكام املنطبقة ع مالحظة:

علررى اررل يفرررات الطرراقم يف سررف  الشررح  وعربررات السرركك احلديديررة وسررف  اجملررار  املائيررة الداخليررة الرري  7-2-4-1
 يف ذلك الصور الشمسية. مبا يوراق إثبات اهلوية، هنقل بضائع خطرة يم حيملوا يثناء النقل

التتبةرررع األخررررى لرصرررد حرارررة البضرررائع اخلطررررة ذات العواقررر   ويبارررزةوسرررائل القيررراس مررر  بعرررد  ُهسرررتخدم 7-2-4-2
 عندما يكوم ذلك مالئما  وهكوم األبازة مرابة مسبقا . ،(4-1يف الفصل  1-4-1)ا ظر اجلدول البعيدة املدى 

الري هنقرل بضرائع خطررة ذات سف  الشح  وسف  اجملار  املائية الداخليرة املرابات و  م  يم الناقليتأاد  7-2-4-3
 ( مررزوةتة بالوسررائل واملعرردات والرتهيبررات الكفيلررة مبنررع سرررقة املرابررة4-1يف الفصررل  1-4-1)ا ظررر اجلرردول بعيرردة املرردى عواقرر  

 .يف مجيع األوقاتمحولتاا، على يم هعمل هذا األبازة بشكل بيد وفعال  يو سفينة اجملرى املائي الداخلي يو
 املناسبة. األم هطبيق هداب   على لوحدات النقل الشاحنة السالمة مل فحوصتهش 7-2-4-4
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 جدول المقابلة بين أرقام الفقرات
 في

 الئحة النقل المأمون للمواد المشعة، الصادرة عن
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 (SSR6( )2012)طبعة 
 عشرة للتوصيات  التاسعةالطبعة المنقحة و 

 المتعلقة بنقل البضائع الخطرة )بما في ذلك 
 الالئحة التنظيمية النموذجية(

ميكرر  االطررالع علررى ي  هنقرريح جلرردول املقابلررة هررذا يف موقررع شررعبة النقررل التابعررة للجنررة األمررم املتحرردة  مالحظة:
 .http://www.unece.org/trans/danger/danger.htmاالقتصاتية ألوروبا وهو: 
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
101 1.5.1.1 
102 X 
103 1.1.1.3 
104 1.5.1.2 
105 1.1.1.4 
106 1.5.1.3 
107 1.5.1.4 
108 X 
109 X (Chapter 1.4) 
110 1.5.5.1, 4.1.9.1.5 
111 X 
201 2.7.1.3 
202 1.2.1 
203 1.2.1 
204 1.2.1 
205 1.2.1 
206 1.2.1 
207 1.2.1 
208 1.2.1 
209 1.2.1 
210 1.2.1 
211 1.2.1 
212 1.2.1 
213 1.2.1 
214 2.7.1.2 
215 2.7.1.2 
216 2.7.1.2 
217 1.2.1 
218 1.2.1 
219 1.2.1 
220 1.2.1 
221 1.2.1 
222 2.7.1.3 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
223 1.2.1 
224 1.2.1 
225 2.7.1.3 
226 2.7.1.3 
227 2.7.1.3 
228 1.2.1 
229 1.2.1 
230 1.2.1 
231 1.2.1, 4.1.9.1.1 
232 1.2.1 
233 1.2.1 
234 1.5.2.1 
235 1.2.1 
236 2.7.1.1 
237 1.2.1 
238 1.5.4.1 
239 2.7.1.3 
240 2.7.1.3 
241 2.7.1.3 
242 1.2.1 
243 1.2.1 
244 1.2.1 
245 2.7.1.3 
246 2.7.1.3 
247 2.7.1.3 
248 1.2.1 
249 1.2.1 
301 1.5.2.2 
302 1.5.2.3 
303 1.5.2.4 
304 1.5.2.5 
305 1.5.2.6 
306 1.5.3.1 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة

307 Par. 17, 
Recommendations 

308 Par. 18, 
Recommendations 

309 1.5.6.1 
310 1.5.4.2 
311 1.5.2.7 
312 1.3.1 
313 1.3.2 
314 1.3.3 
315 1.3.4 
401 2.7.2.1.1 
402 2.7.2.2.1 
403 2.7.2.2.2 
404 2.7.2.2.3 
405 2.7.2.2.4 
406 2.7.2.2.5 
407 2.7.2.2.6 
408 2.7.2.4.2 
409 2.7.2.3.1.2  
410 3.3.1 SP336 
411 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 
412 2.7.2.4.3 
413 2.7.2.3.2 
414 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 
415 2.7.2.3.3 
416 2.7.2.3.4 
417 2.7.2.3.5,  
418 4.1.9.3 
419 2.7.2.4.5 
420 2.7.2.4.5.1 
421 2.7.2.4 
422 2.7.2.4.1.1 
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة

307 Par. 17, 
Recommendations 

308 Par. 18, 
Recommendations 

309 1.5.6.1 
310 1.5.4.2 
311 1.5.2.7 
312 1.3.1 
313 1.3.2 
314 1.3.3 
315 1.3.4 
401 2.7.2.1.1 
402 2.7.2.2.1 
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406 2.7.2.2.5 
407 2.7.2.2.6 
408 2.7.2.4.2 
409 2.7.2.3.1.2  
410 3.3.1 SP336 
411 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 
412 2.7.2.4.3 
413 2.7.2.3.2 
414 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 
415 2.7.2.3.3 
416 2.7.2.3.4 
417 2.7.2.3.5,  
418 4.1.9.3 
419 2.7.2.4.5 
420 2.7.2.4.5.1 
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
423 2.7.2.4.1.3 

423 (e): 1.1.1.6 (b) 
424 2.7.2.4.1.4 

424 (c): 1.1.1.6 (b) 
425 2.7.2.4.1.5 
426 2.7.2.4.1.6 
427 2.7.2.4.1.7 
428 2.7.2.4.4 
429 2.7.2.4.4 
430 2.7.2.4.4 
431 2.7.2.4.6.1 
432 2.7.2.4.6.2 
433 3.3.1, SP337 
434 2.7.2.5 
501 4.1.9.1.6 
502 4.1.9.1.7 
503 4.1.9.1.8 
504 4.1.9.1.3 
505 5.1.3.2 
506 7.1.2 
507 1.5.5.1 
508 4.1.9.1.2 
509 4.1.9.1.4 
510 7.1.8.5.1 
511 7.1.8.5.2 
512 7.1.8.5.3 
513 7.1.8.5.4 
514 7.1.8.5.5 
515 1.5.1.5.1, 

1.5.1.5.2 
516 2.7.2.4.1.2 
517 4.1.9.2.1 
518 4.1.9.2.2 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
519 4.1.9.2.3 (new) 
520 4.1.9.2.4 
521 4.1.9.2.5 
522 7.1.8.2 
523 5.1.5.3.1 
524 5.1.5.3.2 
525 5.1.5.3.3 
526 4.1.9.1.10 
527 4.1.9.1.11 
528 4.1.9.1.12 
529 5.1.5.3.4 
530 5.1.5.3.5, 

5.2.1.5.8, 
5.2.2.1.12.5, 

5.4.1.5.7.3 
531 5.2.1.5.1 
532 5.2.1.1, 5.2.1.2, 

5.1.2.1 
533 5.2.1.5.3 
534 5.2.1.5.4 
535 5.2.1.5.5 
536 5.2.1.5.6 
537 5.2.1.5.7 
538 5.2.2.1.12.1 
539 5.2.2.1.12.1 
540 5.2.2.1.12.2 
541 5.2.2.1.12.3 
542 5.2.2.1.12.4 
543 5.3.1.1.5.1 
544 5.3.2.1.1, 

5.3.2.1.2 
545 5.1.1.2 
546 5.4.1.3, 5.4.1.4.1, 

5.4.1.5.7.1 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
547 5.4.1.6.1 
548 X 
549 5.4.1.6 
550 5.4.1.6.2  
551 5.4.2.1 
552 5.4.2.2 
553 X 
554 5.4.1.5.7.2 
555 5.4.4 
556 5.4.1.5.7.4 
557 5.1.5.1.4 (a) 
558 5.1.5.1.4 (b) 
559 5.1.5.1.4 (d) 
560 5.1.5.1.4 (c) 
561 4.1.9.1.9, 

5.1.5.2.2 
562 7.1.8.1.1 
563 7.1.8.1.2 
564 7.1.8.3.1 
565 7.1.8.3.2 
566 7.1.8.3.3 
567 7.1.8.3.4 
568 7.1.8.4.1 
569 7.1.8.4.2 
570 7.1.8.4.3 
571 7.2.3.1.1 

575722 5.3.2.1.1, 
5.3.2.1.2 

573 7.2.3.1.2 
574 7.2.3.1.3 
575 7.2.3.2.1 
576 7.2.3.2.2 
577 7.2.3.3.1 
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
578 7.2.3.3.2 
579 7.2.3.3.3 
580 1.1.1.6 
581 1.1.1.6 
582 X 
583 7.1.8.6.1 

584  5.4.1.1.1, 
5.4.1.1.2 

585 X 
586 5.4.1.1.3 
587 X 
588 X 
601 2.7.2.3.1.3 
602 2.7.2.3.3.1 
603 2.7.2.3.3.2 
604 2.7.2.3.3.1 
605 2.7.2.3.4.1 
606 2.7.2.3.6 
607 6.4.2.1 
608 6.4.2.2 
609 6.4.2.3 
610 6.4.2.4 
611 6.4.2.5 
612 6.4.2.6 
613 6.4.2.7 
614 6.4.2.8 
615 6.4.2.9 
616 6.4.2.10 
617 6.4.2.11 
618 6.4.2.12 
619 6.4.3.1 
620 6.4.3.2 
621 6.4.3.3 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
622 6.4.4 
623 6.4.5.1 
624 6.4.5.1, 6.4.5.2 
625 6.4.5.1, 6.4.5.3 
626 6.4.5.4.1 
627 6.4.5.4.2 
628 6.4.5.4.3 
629 6.4.5.4.4 
630 6.4.5.4.5 
631 6.4.6.1 
632 6.4.6.2 
633 6.4.6.3 
634 6.4.6.4 
635 6.4.7.1 
636 6.4.7.2 
637 6.4.7.3 
638 6.4.7.4 
639 6.4.7.5 
640 6.4.7.6 
641 6.4.7.7 
642 6.4.7.8 
643 6.4.7.9 
644 6.4.7.10 
645 6.4.7.11 
646 6.4.7.12 
647 6.4.7.13 
648 6.4.7.14 
649 6.4.7.15 
650 6.4.7.16 
651 6.4.7.17 
652 6.4.8.1 
653 6.4.8.2 
654 6.4.8.3 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
655 6.4.8.4 
656 6.4.8.5 
657 6.4.8.6 
658 6.4.8.7 
659 6.4.8.8 
660 6.4.8.9 
661 6.4.8.10 
662 6.4.8.11 
663 6.4.8.12 
664 6.4.8.13 
665 6.4.8.14 
666 6.4.8.15 
667 6.4.9.1 
668 6.4.9.2 
669 6.4.10.1 
670 6.4.10.2 
671 6.4.10.3 
672 6.4.10.4 
673 6.4.11.1 
674 6.4.11.2 
675 6.4.11.3 
676 6.4.11.4 
677 6.4.11.5 
678 6.4.11.6 
679 6.4.11.7 
680 6.4.11.8 
681 6.4.11.9 
682 6.4.11.10 
683 6.4.11.11 
684 6.4.11.12 
685 6.4.11.13 
686 6.4.11.14 
701 6.4.12.1 
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
423 2.7.2.4.1.3 

423 (e): 1.1.1.6 (b) 
424 2.7.2.4.1.4 

424 (c): 1.1.1.6 (b) 
425 2.7.2.4.1.5 
426 2.7.2.4.1.6 
427 2.7.2.4.1.7 
428 2.7.2.4.4 
429 2.7.2.4.4 
430 2.7.2.4.4 
431 2.7.2.4.6.1 
432 2.7.2.4.6.2 
433 3.3.1, SP337 
434 2.7.2.5 
501 4.1.9.1.6 
502 4.1.9.1.7 
503 4.1.9.1.8 
504 4.1.9.1.3 
505 5.1.3.2 
506 7.1.2 
507 1.5.5.1 
508 4.1.9.1.2 
509 4.1.9.1.4 
510 7.1.8.5.1 
511 7.1.8.5.2 
512 7.1.8.5.3 
513 7.1.8.5.4 
514 7.1.8.5.5 
515 1.5.1.5.1, 

1.5.1.5.2 
516 2.7.2.4.1.2 
517 4.1.9.2.1 
518 4.1.9.2.2 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
519 4.1.9.2.3 (new) 
520 4.1.9.2.4 
521 4.1.9.2.5 
522 7.1.8.2 
523 5.1.5.3.1 
524 5.1.5.3.2 
525 5.1.5.3.3 
526 4.1.9.1.10 
527 4.1.9.1.11 
528 4.1.9.1.12 
529 5.1.5.3.4 
530 5.1.5.3.5, 

5.2.1.5.8, 
5.2.2.1.12.5, 

5.4.1.5.7.3 
531 5.2.1.5.1 
532 5.2.1.1, 5.2.1.2, 

5.1.2.1 
533 5.2.1.5.3 
534 5.2.1.5.4 
535 5.2.1.5.5 
536 5.2.1.5.6 
537 5.2.1.5.7 
538 5.2.2.1.12.1 
539 5.2.2.1.12.1 
540 5.2.2.1.12.2 
541 5.2.2.1.12.3 
542 5.2.2.1.12.4 
543 5.3.1.1.5.1 
544 5.3.2.1.1, 

5.3.2.1.2 
545 5.1.1.2 
546 5.4.1.3, 5.4.1.4.1, 

5.4.1.5.7.1 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
547 5.4.1.6.1 
548 X 
549 5.4.1.6 
550 5.4.1.6.2  
551 5.4.2.1 
552 5.4.2.2 
553 X 
554 5.4.1.5.7.2 
555 5.4.4 
556 5.4.1.5.7.4 
557 5.1.5.1.4 (a) 
558 5.1.5.1.4 (b) 
559 5.1.5.1.4 (d) 
560 5.1.5.1.4 (c) 
561 4.1.9.1.9, 

5.1.5.2.2 
562 7.1.8.1.1 
563 7.1.8.1.2 
564 7.1.8.3.1 
565 7.1.8.3.2 
566 7.1.8.3.3 
567 7.1.8.3.4 
568 7.1.8.4.1 
569 7.1.8.4.2 
570 7.1.8.4.3 
571 7.2.3.1.1 

575722 5.3.2.1.1, 
5.3.2.1.2 

573 7.2.3.1.2 
574 7.2.3.1.3 
575 7.2.3.2.1 
576 7.2.3.2.2 
577 7.2.3.3.1 
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
578 7.2.3.3.2 
579 7.2.3.3.3 
580 1.1.1.6 
581 1.1.1.6 
582 X 
583 7.1.8.6.1 

584  5.4.1.1.1, 
5.4.1.1.2 

585 X 
586 5.4.1.1.3 
587 X 
588 X 
601 2.7.2.3.1.3 
602 2.7.2.3.3.1 
603 2.7.2.3.3.2 
604 2.7.2.3.3.1 
605 2.7.2.3.4.1 
606 2.7.2.3.6 
607 6.4.2.1 
608 6.4.2.2 
609 6.4.2.3 
610 6.4.2.4 
611 6.4.2.5 
612 6.4.2.6 
613 6.4.2.7 
614 6.4.2.8 
615 6.4.2.9 
616 6.4.2.10 
617 6.4.2.11 
618 6.4.2.12 
619 6.4.3.1 
620 6.4.3.2 
621 6.4.3.3 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
622 6.4.4 
623 6.4.5.1 
624 6.4.5.1, 6.4.5.2 
625 6.4.5.1, 6.4.5.3 
626 6.4.5.4.1 
627 6.4.5.4.2 
628 6.4.5.4.3 
629 6.4.5.4.4 
630 6.4.5.4.5 
631 6.4.6.1 
632 6.4.6.2 
633 6.4.6.3 
634 6.4.6.4 
635 6.4.7.1 
636 6.4.7.2 
637 6.4.7.3 
638 6.4.7.4 
639 6.4.7.5 
640 6.4.7.6 
641 6.4.7.7 
642 6.4.7.8 
643 6.4.7.9 
644 6.4.7.10 
645 6.4.7.11 
646 6.4.7.12 
647 6.4.7.13 
648 6.4.7.14 
649 6.4.7.15 
650 6.4.7.16 
651 6.4.7.17 
652 6.4.8.1 
653 6.4.8.2 
654 6.4.8.3 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
655 6.4.8.4 
656 6.4.8.5 
657 6.4.8.6 
658 6.4.8.7 
659 6.4.8.8 
660 6.4.8.9 
661 6.4.8.10 
662 6.4.8.11 
663 6.4.8.12 
664 6.4.8.13 
665 6.4.8.14 
666 6.4.8.15 
667 6.4.9.1 
668 6.4.9.2 
669 6.4.10.1 
670 6.4.10.2 
671 6.4.10.3 
672 6.4.10.4 
673 6.4.11.1 
674 6.4.11.2 
675 6.4.11.3 
676 6.4.11.4 
677 6.4.11.5 
678 6.4.11.6 
679 6.4.11.7 
680 6.4.11.8 
681 6.4.11.9 
682 6.4.11.10 
683 6.4.11.11 
684 6.4.11.12 
685 6.4.11.13 
686 6.4.11.14 
701 6.4.12.1 
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
702 6.4.12.2 
703 2.7.2.3.1.4 
704 2.7.2.3.3.4 
705 2.7.2.3.3.5 (a) 
706 2.7.2.3.3.5 (b) 
707 2.7.2.3.3.5 (c) 
708 2.7.2.3.3.5 (d) 
709 2.7.2.3.3.6 
710 2.7.2.3.3.7 
711 2.7.2.3.3.8 
712 2.7.2.3.4.2 
713 6.4.12.3 
714 6.4.12.3 
715 6.4.12.3 
716 6.4.13 
717 6.4.14 
718 6.4.21 
719 6.4.15.1 
720 6.4.15.2 
721 6.4.15.3 
722 6.4.15.4 
723 6.4.15.5 
724 6.4.15.6 
725 6.4.16 
726 6.4.17.1 
727 6.4.17.2 
728 6.4.17.3 
729 6.4.17.4 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
730 6.4.18 
731 6.4.19.1 
732 6.4.19.2 
733 6.4.19.3 
734 6.4.20.1 
735 6.4.20.2 
736 6.4.20.3 
737 6.4.20.4 
801 5.1.5.2.3 

802 (a) (b) 
(c) 

5.1.5.2.1 

802 (d) 7.2.3.2.2 
802 (e) 2.7.2.2.2 

803 2.7.2.3.3.1, 
2.7.2.3.4.1, 

6.4.22.5, 6.4.23.8 
804 5.1.5.2.1 
805 6.4.22.6, 6.4.23.9 
806 5.1.5.2.1 

807 (a) 6.4.22.1 (a) 
807 (b) 6.4.22.1 (b) 
807 (c) 6.4.23.6 
807 (d) 5.1.5.2.1 

808 6.4.22.2 
809 6.4.23.4 
810 5.1.5.2.1 
811 6.4.22.3 
812 6.4.23.5 
813 5.1.5.2.1 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
814 6.4.22.4 
815 6.4.23.7 
816 5.1.5.2.1 
817 6.4.22.7, 

6.4.23.10 
818 5.1.5.2.1 
819 6.4.24.1 
820 6.4.24.2 
821 6.4.24.3 
822 6.4.24.4 
823 6.4.24.5 
824 6.4.23.19 
825 5.1.5.1.2 
826 5.1.5.1.2 
827 6.4.23.2 
828 5.1.5.2.1 
829 1.5.4.2 
830 6.4.23.3 
831 5.1.5.2.1 
832 6.4.23.11 
833 6.4.23.12 
834 6.4.23.13 
835 6.4.23.14 
836 6.4.23.15 
837 6.4.23.16 
838 6.4.23.17 
839 6.4.23.18 
840 6.4.23.20 
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المتحدة األمم عن الصادرة الخطرة بشأن نقل البضائع
في الالئحة الجدول

SSR-6
الئحة األمم المتحدة التنظيمية

النموذجية
في الالئحة الشكل

SSR-6
الئحة األمم المتحدة التنظيمية

النموذجية
5.2.1الشكل2.7.2.1.11يتضمن 1

22.7.2.2.125.2.2.2.2
No. 7A

32.7.2.2.235.2.2.2.2
No. 7B

42.7.2.4.1.245.2.2.2.2
No. 7C

54.1.9.2.555.2.2.2.2
No. 7E

5.3.1الشكل67.1.8.265.3.1.2.2
No. 7D

5.3.3، الشكل75.1.5.3.175.3.2.1.3
85.1.5.3.4
9X

107.1.8.3.3
117.1.8.4.2
126.4.8.6
136.4.11.2
146.4.15.4
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 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
702 6.4.12.2 
703 2.7.2.3.1.4 
704 2.7.2.3.3.4 
705 2.7.2.3.3.5 (a) 
706 2.7.2.3.3.5 (b) 
707 2.7.2.3.3.5 (c) 
708 2.7.2.3.3.5 (d) 
709 2.7.2.3.3.6 
710 2.7.2.3.3.7 
711 2.7.2.3.3.8 
712 2.7.2.3.4.2 
713 6.4.12.3 
714 6.4.12.3 
715 6.4.12.3 
716 6.4.13 
717 6.4.14 
718 6.4.21 
719 6.4.15.1 
720 6.4.15.2 
721 6.4.15.3 
722 6.4.15.4 
723 6.4.15.5 
724 6.4.15.6 
725 6.4.16 
726 6.4.17.1 
727 6.4.17.2 
728 6.4.17.3 
729 6.4.17.4 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
730 6.4.18 
731 6.4.19.1 
732 6.4.19.2 
733 6.4.19.3 
734 6.4.20.1 
735 6.4.20.2 
736 6.4.20.3 
737 6.4.20.4 
801 5.1.5.2.3 

802 (a) (b) 
(c) 

5.1.5.2.1 

802 (d) 7.2.3.2.2 
802 (e) 2.7.2.2.2 

803 2.7.2.3.3.1, 
2.7.2.3.4.1, 

6.4.22.5, 6.4.23.8 
804 5.1.5.2.1 
805 6.4.22.6, 6.4.23.9 
806 5.1.5.2.1 

807 (a) 6.4.22.1 (a) 
807 (b) 6.4.22.1 (b) 
807 (c) 6.4.23.6 
807 (d) 5.1.5.2.1 

808 6.4.22.2 
809 6.4.23.4 
810 5.1.5.2.1 
811 6.4.22.3 
812 6.4.23.5 
813 5.1.5.2.1 

 الئحة األمم المتحدة SSR-6 الالئحة
814 6.4.22.4 
815 6.4.23.7 
816 5.1.5.2.1 
817 6.4.22.7, 

6.4.23.10 
818 5.1.5.2.1 
819 6.4.24.1 
820 6.4.24.2 
821 6.4.24.3 
822 6.4.24.4 
823 6.4.24.5 
824 6.4.23.19 
825 5.1.5.1.2 
826 5.1.5.1.2 
827 6.4.23.2 
828 5.1.5.2.1 
829 1.5.4.2 
830 6.4.23.3 
831 5.1.5.2.1 
832 6.4.23.11 
833 6.4.23.12 
834 6.4.23.13 
835 6.4.23.14 
836 6.4.23.15 
837 6.4.23.16 
838 6.4.23.17 
839 6.4.23.18 
840 6.4.23.20 
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الذرية الدولية للطاقة الئحة الوكالة الجداول واألشكال الواردة في -مقابلة أرقام
"TS-R-I"الجداول واألشكال الواردة في النموذجيةوأرقام التنظيمية الالئحة

المتحدة األمم عن الصادرة الخطرة بشأن نقل البضائع
في الالئحة الجدول

SSR-6
الئحة األمم المتحدة التنظيمية

النموذجية
في الالئحة الشكل

SSR-6
الئحة األمم المتحدة التنظيمية

النموذجية
5.2.1الشكل2.7.2.1.11يتضمن 1

22.7.2.2.125.2.2.2.2
No. 7A

32.7.2.2.235.2.2.2.2
No. 7B

42.7.2.4.1.245.2.2.2.2
No. 7C

54.1.9.2.555.2.2.2.2
No. 7E

5.3.1الشكل67.1.8.265.3.1.2.2
No. 7D

5.3.3، الشكل75.1.5.3.175.3.2.1.3
85.1.5.3.4
9X
107.1.8.3.3
117.1.8.4.2
126.4.8.6
136.4.11.2
146.4.15.4
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